
( οοσίς 
ΤῊΪ5 ἰδ ἃ αἰ 5 Ἰ[8] οορν οἵ ἃ ΒΟΟΚ [Πδ] ννὰβ ργοβογνοι [ὉΓ βο πογδι!οη5 οἡ ΠΌΓΑΓν 5ΠΟΙνο 5 ὈΘΙΌΓΟ Ἰξ νυ 5 ΘΔΓΟΓΠν βοαπηοα Ὀν ΟΟΟρ]ο ἃ5 ρᾶτί οἵ ἃ ργοΐθοι 

ἴοὸ πιᾶκο [ἢ νου! 5. ῬΟΟΚ5 (ἰἸβοονογαθ]ς οπ]Ϊπο. 

Τι Πὰ5 βιιγνῖνοα Ιοπρ ὁποιιρῇ [ῸΓ [πο ΘΟργγίρῃι το ΟΧρίγο 8Π6 (ΠῸ ΒΟΟΚ ἴο οπίογ {πὸ ρα ΠΟ ἀοπγαΐπ. Α ΡΌΡΙο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ 15 ὁπὸ {Πδι ννὰβ πονογ βιδήθοι 

ἴο οορυτίρἢϊ οΓ νΠοβο ΙΘρᾺ] ΘΟρυγΙρῃϊ ἴογπὶ Πὰ5 οχρίγοα, ΔΝ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ 15 ἴῃ [ΠῸ ΡΌΡΠΟ ἀοπηαη πλὰν νΆΓΥ ΘΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμπίγν. ΡῈ]1ο ἀοπηαίη ΒΟΟΚ5. 

ΓΟ ΟἿΓ βαίονναγϑ ἴ0 [Π0 ραβδί. γοργοβοηιίηρ ἃ ϑνθΆ ἢ Οἵ ΠΙβίογυ. οὐ]ίιτο ἀπ Κπον]οάρο {Πᾶ1᾿5 οἴϊοη (Ποῖ τὸ ἀἰβοονοτ. 

Μᾶγκβ, ποίδιϊοηβ ἃΠᾺ4 Οἴ ΠΟΥ Π]ΔΓΡῚ ΠΑΠ1ὰ ργοβοηΐ ἴῃ [ΠΟΥ ΒΊΠΔ] ΝΟ πιο νν}}} ἀρροὰγ ἴῃ (ἢ15 ΠΙΟ - ἃ το πη πο ΟΥ̓ (Π15 ΒΟΟΚ᾽ 5 ΙοηΡ Ἰοιγπον ἴτοπι (ῃς 

ῬΌΡΙΒΠΟΓ τὸ ἃ ΠΠΌΓαγν ἃΠ4 ΠΠΑΠ]Υ ἰὸ γοιι. 

ἴϑαρε βιυ  ο! πε5 

Οὔὐοριῖο 15 ργουα [0 ρδγίπογ νυ] ἢ ΠΡγα 5 τὸ ἀἸρῚΖο ρα Π1ο ἀοπιδῖη πιδίογ!ἃ]5 ἃΠα πηᾶΚο [ΠῸΠῈ νυ] ἀοἸν Δοοοββ 16. ῬΌΡΠ]Ο ἀοπγαὶη ΒΟΟΚ5 ὈΟΙΟηρ ἴὸ (ῃς. 

ῬΌδΙΪς ἃΠα νν ἃγο ΠΊΟΓΟΙΎ {ΠΟῚΓ ΟμβιοαἸᾶη5. ΝΟνΟΓ ΠΟΙ 55, [Π15 νΟγΚ 15 Οχροηβῖνο, 50 ἴῃ Ἵγάου 0 ΚΘῸρ ργον! πρὶ (Π15 γοβοιγοο, ννο Πᾶνο (Κη βίορβ ἴὸ 

Ῥτγονοηΐ ἄθιιδο ὈῪ ΘΟΠΙΠΊΟΓΟΙΔΙ ραγΪο 5, ἱπο! μα Ἰηρ ΡΙΔοΙηρ ΤΘΟΠΠΙΟΔ] γοβιγ οι ἢ5 Οἡ δι οπγαίοα αμογγίηρ. 

Δ 150 δβΚ {Πᾶΐ γοιι: 

Ἔ Μακε ποη- ομιηιθγοὶαὶ τι56 Οὗ 16 ἢ ]65 Νς ἀσβίρποα Οοόρ!ς ΒΟῸΚ ϑοάγοῃ [ῸΓ το Ὀ. ἱπα  ν] ἀι8] 

Ῥοβοηδὶ, ΠΟη-ΟΟΠΊΠΊΟΓΟΪΔΙ ριΓρΟΒ085. 

ἈΠ4 ννῈ τοαιοϑβί [Πα γοιι τβ6 (Ποβς Π]Ο5 [ὉΓ 

Ὁ Κεῤγαίη ΠΌπι απτοπταῖθα ψιθγγίηρ ΤῸ ποί 50Π6 διιοπιαίοα αιογίοβ οἵ ἂην βοτί ἰὸ ΘΟ Ρ Θ᾽ 5 βυβίοπη: ΠῚ γοῖι ἅγὸ οοπα ποι Γοβθάγοῃ ΟἹ πη Πίπο. 

ττηδηβ]ίοη, Ορεϊοα] ΟΠαγδοίογ ΓΟ οορ ΠΠΟῚ ΟΥ ΟΙ ΠΟΙ ἀγοὰβ νυ ΠΟ ἃροΟ 55 (0 ἃ Ιᾶγρο ἃπηοιηΐ Οἵ τοχὶ 15 ΠΟΙΡΓ], ΡΙοάβο οοπίδοι τι5. ΝΥίς ὁποοιγαρο (ΠῸ 

ἀιδο Οἵ ριδ] 1. ἀοπγαίῃ πηδίο γα }5 [ῸΓ [Πο56 ρι!ΠΡΟ565 ΔΠᾺ πηὰν δ 806 ἴὸ ΠΟΙρ. 

Ἢ Μαϊπιαϊΐη αἰγὶ ριΠοη Τῆς ΟΟΟρο “να ογπηαγκ᾽᾿ γοῖι 566 Οη ΘΔΟἢ ΠΙῸ 15 ΘβΒΟΠΕ18] [ὉΓ ΠΙΌΓΠΉΪ Πρ ρΘΟρΙΟ ἃθοιι {Π|5 ργο]θοῖ ἀπα ΠοΙρίπρ πο πὶ ἢπα 

ΔαΘΙΙΟΠΑ] πηδίογί]5 [πγοιιρῃ ΟΌΟρΡ]ο ΒΟΟΚ ϑράγοῃ. ΡΊοαβο 40 ποί γοπηονὸ Ἰ{. 

Ἔ ΚΘῸΡ ἱἰ ἰόραὶ ΜΝ ΠΝαΐονου γι τιβο, ΓΟΠΙΘΠΊΒΟΥ {Πα γοῖϊ ἃΓῸ ΤΟΒΡΟΠΒΙΒΙΟ [ῸΓ Θηβυγίηρ {Πὰὶ νυ δὶ γοιι ἄγο ἀοηρ ἰ5 ΙθρΆ]. [0 ποῖ ἀββιιπηο (Παΐ {5 

Ὀροδιιβο ννο ΒΟ ίονο ἃ ΒΟΟΚ [5 ἴῃ ἴΠ ρΌΡΙ1Ο ἀοπηαίη [ῸΓ πιβογβ ἴῃ ἴῃς ὈΠπΊιοα Βιαίο5, (παΐ [Π νου 15 150 ἴῃ (ῃς ρῈ]1ο ἀοπηαίη [ὉΓ ᾿βοΓβ ἴῃ Οἵ Ποῦ 

οοιηίῆοδ. Δ ΠΟΙΠΟΓ ἃ ΒΟΟΚ [5 5{ΠΠ] ἴῃ σορυγίρῃϊ νάγίο 5 ἔΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ [0 ΘΟμΠίΓγ, ἈΠ ννο ολη ἴ ΟἸΤΟΓ συϊάδπος οἡ νυ ΠΟΙ ΠΟΙ ἂηγ Βρθοῖῆο τ5 οἵ 
ὯΠΥ Βρθοῖς ὈΟΟΚ ἰ5 ΔΠΠοννοα. ΡΊθαβο 40 ποί ἀββιιπις {Πᾶϊ ἃ ὈΟΟΚ᾽ 5 ἀρροάγαπος ἴῃ ΟΌΌρΙς ΒΟΟΚ ΒΘΆγΟῃ ΠηρδΠ5 1ἴ ΟΠ Ὀ6 π50(] ἴῃ ΔΠῪ ΠΊΔΠΠΟΓ 

ΔηγννΠοτο ἴῃ {πὸ ννογ!. (οργγῖρηι ᾿π τι προπιοπί ΠΔΌΠΠν οὰπη Ὀο αυο βονοτο. 

ΑΡοιυΐ Οοορῖο ΒΟΟΚ Βθάγοῃ, 

Οὐορ θ᾿ 5 πηἰβδίοη 15 [0 ὀγρδηΐζο [Π6 ννου 45. ἱπΓογπηδιοη ἃπα 0 πηᾶκο ἰΐ πΠΙ νογβ  Πν ΔΟΟΘΒ5ΙΌ]6. ἃπα τ50 Ὁ]. Οὐορ!ς ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠΟΙΡΒ ποδάρια 

αἴβοονογ [πο νου! ̓ 5 ΒΟΟΚ5 ννΠ]]ς ΠΟΙρΙ πρὶ Διί ΠοΓβ Πα ΡΠ 5ΠῸΓΒ γοδοῃ πονν δι Ἰοποῦβ. Ὕοιι οδπ βοάγοῃ (Πγοιρῇ [πο [ὉΠ] τοχὶ Οἵ (Π]5 θΟΟΚ οἡ (ἢ ννοῦ. 

αἰπεερ: 7 ΈΘΟΚΞ. σοοα16. σοπι] 



( οοσίς 

ὕμεν ἀἴεβες Βιιομ 

ῬΙο5 ἰδὲ οἷη ἀἰβ!ια]ο5 ἘΧΟΠΊρΙᾺΓ οἴποβ ΒιΟΠο5, (5 5οῖϊ (Οπογαι!οπρη ἴῃ ἄθη Κοράϊοη (ογ ΒΙ ΘΙ] οἰ ΠποΚοη ἃ ννδηγί νναγάς, θονογ ὁ5 νοη ΟΌΟΡΙΟ ἰπὶ 

ἈδΠπΊοη οἶποβ ΡΓΟΪΟΚί5, πη 4οπὶ αἴ ΒίοΠοΓ αἴ οβοῦ ΝΟ]. ΟΠ πὸ νου ΡθὰΓ βοπηδοῆι ννοίοη 50]]Θη, Βογρ Πρ ροβοδηηὶ νναγάο. 

Τὰ5 ΒιιΟΙ Παϊ 5 {ΠΠἸ ΘΟ γγοοῃι ἃ δθογάδιιοτί τπα Καπη πιη ΠΟ ΠΕ ΠΟ Ζιιράπρ! ἢ σομηδοῆι ννογάρη. Εἰη ΟΓΓ ΜΠ ΠΟΙ Ζιιρῃρ! ΟΠ 5. ΒΟ ἰδὲ οἴη Βιιοῇ. 

(ὰ5 πο πιλ}5 ὉΠΠΠῸ θογγοοῃίοη τπίογ!αρ οὐδοῦ Ὀοὶ (0 π} αἷς Βομυ χίγιβι (5 Ογηοθουγοοῃι5 Δ ρου ίδη ἰδι. ΟΡ οἷη ΒιοΝ ΟΠ ΤΟΠΉΠΟἢ χιιρ ἄπρ] ἢ ἴδι, Κὰπη 

νοη 1 ἀπά Ζιι Γι ΔΠ4 ππιογβο ΠΙ ΘαΠΊΟἢ, βοῖη. ΟΥΠΌ ΠΈΠΟΝ, Ζιιρἄπρ!Π οτος ΒίοΠογ 5 πα πηβογ ΤῸΓ Ζιγ ΨΟΓρΠροηΠΟΙΙ υπὰ 500 ]]οη οἷη σοβοΠΙ ΟΠ ΠΟΠΙο5, ΚΟ] ΓΟ] 5 

ππ6} νυ ἸΒΒΟΠΒΟ ΠΑ ΠΟ Πο5 Νογπηῦροη ἐγ, 485 Πᾶϊ Πρ ΠῚΙΓ 5 νν]ογι Ρ Ζὶὶ οηι ἀφο Κοη ἰδί. 

ΟΟ γα μββρίγοη, Αππιογκιηροη πη6 ἀπάογο ἈΔΠαοπιογκυηροη, αἴ ᾽πὶ ΟΥΙ ΒΊΑ] θα Πα οι Πα] θη βίη, Ππάθη 50} ἢ ἴῃ ἀἴοβογ Ὀαοὶ -- οἷπο Επη- 

ποίη ἃη εἶδ ἰδηρο Κοῖδβο, αἴ ἀὰ5 ΒιΟΙ νοπὶ ΝΌΓΙΟΡΟΓ Ζιὶ οἴποῦ ΒΙΒΙΙΟΙΠΟΚ ἀπᾺ ννοῖ τοῦ χὰ ΠΠποη ΠΙΠΙΟΓ 5ῖο ἢ ροῦγαοηι Παΐ. 

Νυϊΐζιρβγ ΒΕ πίθη 

Οὐοριῖς ἰβι 5012, πεῖ ΒΙΠ]ΟΊ Πρ Κοη ἴῃ ρΑΓΙΠΟΓΒΟΠ Δ ΠΟΙ οΥ Ζιιβα πη πη ΠΆΓΡΟΙ [ΓΟ ΠΉ ΠΟΙ Ζιιράπρ! οι 5 Μδίογί ἃ] Ζιὶ αἰ ἰ]Ἰβίογοη πὰ οἴποῦ Ὀγο θη Μάββο. 

Ζυράπρ!ο Ζὶ πηδομοπ. ΟΥΓΟΠΠΠΙΟΙ χυιραπριοπο Βίομογ σοπόγοη ἀογ ΟΙΤΟ ΠΕ ΠΟΉ ΚοΙς, ἀπα ννὴγ 5ι πα πιιγ ἴπγο Ἠϊτοτ. ΝΟ ιβἀοβίοιγοιΖ ἰδὶ ἀἴοβο 

Αὐδοῖι Κοβίβρίο!ρ. {π| ἀἴοδο δββοιγος ννο ογῃϊη Ζιγ Νογίριιηρ 5ί6 θη Ζὶὶ Κόπποη, ΠαΡοη νυ Ὶγ ΒΟΉ ΓΙ ππιογποπηπΊθη, π| (θη ΜΊΒΒΌγαιοἢ ἀπγοῇ 

ΚοπιηπηογΖίο Πς Ῥαγίοϊοη Ζὶὶ νο πη! πάογη. ΠλαΖι σοπόγοη ἰθοππίβοης ΕἸΠΕΟΠγάπκιυηροη [ὩΓ δυο πηδιβίογίς ΑΒίγαροη. 

ΜΓ Ὀ θη 51. τπὶ ΕἸΠΠα απ ΓΟἸροηογ ἘἸΟΒΕΠ πίοη: 

Ἢ Νπίζμηρ εἰϑν Πλαϊ οἰ θη τη πο ΙΚοπιμιθγζί ο !θη Ζννθοκθη ΜΝ γ παροη ΘΌορῖο Βιοῆβιοπο ΠῚγ ἘΠαδηννοπάογ ΚΟηΖΙρίοπ τπα πηδοπίοη, 4855 516 αἴοβο. 
Ῥαιοίθη πὶ [Ὧγ ρογβοπ]οῃο, πΙΟΠΙ ΚΟΠῚΠΊΟΓΖΙο 1 Ζννθοκο νογυνοπάρη. 

Ἢ Κεῖπε αμίοηιαῖ5ἱο τίη ΑΡΊγαβθη ϑοπάσῃ 515 Κοῖπο δυϊοπηδ 5ἰογίοη ΑΒίγαροη ᾿γροπάννοι ποῦ Ατί ἃη 485 ΘΟορ ο-ϑ γβίοπι. δ οπη 51. ΒΘοΠογοποη. 

θοῦ πιβομίπο!ο θογβοίζιηρ, οριίβοιο Ζοίο ποπογκοππιηρ οὐ ογ ἀπάογο Βογοίομο ἀυο ΒΓΠΠγοπ, ἰπ ἄθποη (ογ Ζιιρᾶπρ Ζιι Τοχί ἴῃ ρτοβοη Μοηρθη 

πὔιΖΠ ἢ δέ, ννοπάρη 516 50 ἢ Ὀἰτἰς ἂπ τιπη5. ΝΝῚΓ ΓὍγάογη αἴο Νυΐζιπρ 465 δ πΉ ΠΟἢ χιράπρ!οποη Μαίογα]5 [γ ἀἴοβο Ζννθοκο πα Κὔπποη ΤΠ ποη 

ἀπίογ {Ππιδιἄπάοη ΠΟΙΓοη. 

Ὁ Βεϊρεπαίπιη νοη Οοοβίο- Μαγκοηθίθηιθηίθη [)ὰ5 "ΔΝ Αββογζοίοῃοη" νοη ΟΟΟΡΙςΟ, ἀδ5 516 ἴῃ ἰράογ Παῖοὶ Πηάοη, ἰδὲ νυ] με Ζαγ ΤηΓογπιδιίοη δου 

ἀἴδβοβ Ργο Κι πα ΠΠΠ ἀοπ Απννοπάογη ννοϊίογοβ Μαδίογιαὶ ὕδογ ΘΟοορ!ο ΒυΟΉβιοπο Ζὶ ἤπάοη. ΒΙτιο οπιίο πη 515 ἀδ5 ΔΝ Αββογζοίοποη πίοι. 

Ἢ Βεννέβεη δῖ6 οσἱοῖι ἱππθγηα!» ἀἰδν 1 ἐρα ἂϊ ΟπΑΡΠἄηρὶρ νοη ΤΠγοπὶ ψογννοππηρϑΖννοοκ πηίββοη 516 510 ἢ ΠΠγογ Νογαηίννογίιηρ θοννιβϑὶ βοίῃ, 

5] οΠογΖιιβίς ΠΘη, 855 Ππγο Νυΐζιηρ Ι6ΡᾺ] ἰδί. ΟοΠοη 516 πίοι ἀάνοη ἃιι5, 4855 οἵη ΒΟ, 45 ΠΔΟΠ ππβογοπι ΑΓ ΓΠα]ίοη [γ ΝαίΖογ ἴῃ ἀοη Π5Ὰ. 
ΟΙΠΤΟΠΙΠΟΙ. Ζιιράπρ!οἢ ἰδί, ἀιι ἢ Γὰγ ΝΟΐΖοῦ ἴῃ ἀπάογοη Γἄπάοτη δ ΓΟ π ΠΟ} Ζιιρ Πρ Ίοἢ ἰδί. ΟὉ οἷη Βιιοῃ ποοὴ ἀοπὶ {πη οιτθοΠι ππίοι!ορί, ἰδὲ 

νοη 1 .ἈΠ6 Ζιι Γ᾿ η4 νογβοῃίοάοη. ΝΝῚΓ Κύπποη Κοίπο Βογαίιηρ ἰοἰδίοη, Οὐ οἰπο θοβεϊπηηλῖο ΝυϊΖιιηρ οἴπο5 ΒΟβΕΠηηγίοη ΒΊΟΠ 5 ΡΟΒΟΙΖΠΊΟΠ Ζι] ἄδβι 

ἰδέ. Θοἤρη 510 πἰοῃι ἀἄνοη ἃι|5, (55 45 ΕΓΘΟΠοίποη οἴποβ ΒΙΟΠ5 ἴῃ ΟΌΟΡΙο ΒιΟΠβιο πο θοάοιίοι, (55 65 ἴῃ ἰοογ ΕΌτπ ππ4 ἔθογΆ}} αι ἀογ 

ἍΟΙ: νοσνοπάοι ννογάθη Καπη. Εἰπο {ΠΡ γγοο Πιβνογοίζιηρ Καπη 5οηννογννίοσοπαάο ΕΟΙσοη Πάθοη. 

ὕθμεν Θοορῖο Βιιομβαςιο 

Ῥὰ5 ΖΙο! νοὴ Οὐορ]ς θοβίοῃι ἀαγίη, αἴθ ννο!ννοϊτοη ΤΠ Ογπιδι! πο Ζὶ Ογρ Δηἰβίογοη πη6 ΔΙΠρΡΟ ποίη παι Ζθαγ τπα Ζιρ ηρΠ ἢ χὰ πιδοῆοη. ΟΟΟρ]ο 

Βιιομβιιομο ΠΠΠῸ Τρβογη ἀΔΡο], αἴ ΒίοΠοΓ ἀἴοβοῦ Δ οΙ. Ζὰ οπίάροκοη, πα ππιογϑεεχι Αὐτόγοη πα ΨΟΓΙΟρΟΓ ἀδδοὶ, ποις ΖΙΟΙ στα ρροη Ζὶ ογγοίομοη. 

Ῥοη βοβαπηίοη Βιιοῃίοχι Κόπποῃ 516 ἰπὶ [πίογποῖ ππιου τ ἘΡ : ΛΛῬΟΟΚΒ. σοο 616. σοπί ἀπγομβιοποη. 

















ΡΙΑΤῸΝΒ 

ΑΠΒΘΟΒΑΗΠΤΕ ΒΟΒΒΙΒΤΕΝ, 

ΕΒ ΕΝ ΒΟΗΠΠΘΈΒΒΑΌΟΗ 

ἘΒΚΙΆΒΤ ΤΟΝ 

ΟΗΒΙΝΤΙΑΝ ΟΕΟΝ τκν 1105 ΘΕΌΒΟΗΠΕ, 

ΖΕ ΤΈΓΒ ΤΉΈΙΓΤΤΙ.. 

αΟ ΒΟΙΑΞΝ. 

ὉΒΙΤΤΕῈ ΑΥΞΊΑΘῈ 

γον ῦκ. ΑΕΗ ΒΙΞΤΙΑΝ ΟΒΟΝ. 

Ξ 

ΤΕΙΡΖΙΟ, 
ΡΕΟΚ ὑΝΧΝΡ ΥΕΒΙΑΘ ΥΟΝ Β, α. ΤΕΌΒΝΕΒ. 

1816. 



α, ο 5 ΠῚ ' ΤᾺ 5 

ΕΒ ῈΝ ΒΟΗ ΠΘΈΒΒΑΌΟΗ 

ΕΒΚΙΆΕΒΤ ΥΟΝ 

ΒΕ. 505 ΘΕΒΞΟΗΞΕ, 
ὙΕΒΗΊ. ΡΕΟΡΈΒΒΟΕ ΑΜ ΒΒΙΕΘΕΙΟΗ -ΨΙΠΗΞΙΜΕ- Υ̓ΜΝΑΒΙσα ΙΝ ΒΕΒΩΙΝ. 

ὈΒΙΤΤΕ ΑΥΕΙΑΘῈ 

ΨΟΝ 

Ὁκ. ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΨΊΜΗΕΙΝ ΤΟΒΈΡΗ ΟΒΟΝ, 
ῬΒΟΞΕ, ΑΝ 9 ΕῈᾺ} ΚΕ ΟΥ̓ΜΝΑΒΙΌΣΝ ΒΚΕῚ 51. ΑΥ̓ΚΑ ΙΝ ΑΥΘΒΒΤΒΟ. 

ΞΕ 

ΤΕΙΡΖΙΟ, 

ΕΌΟΚ ὑΝΡ ΥΕΒΙΙΑΘ ΥΟΝ Β. α. ΤΕΒΝΕΒ. 

᾿ 1816. 



Ι ἀ 



ΥΟΒΎΟΒΤ. 

Π6πὶ Ὦγυοῖκ δυο ἀΐθθον Αὐδσθ οἷησ οἷπο βογρίδ! ἶσα Ἀον βίο 

ψΟΓΔ5, ΛΜ 6]0Π6 σὰ Δ ΠΌΠΟΙ] οἱ Αοηάογυηροη σοί νι Πα, Ε8 συγάθη 

ἀαβθοὶ ἀΐς 11{{0Γαίυ ΓΟ ΡΕ ΟΠ οἰ Πυ ρθη, βουνοῖς 516 ΤΡ ΒΟ δηηΐ σονογάθη 
ΜΆΓΘΏ, ᾿ογὔοϑοΠσί. Μδποῆο Εγδινίθγυησθη ἴῃ 261 (90 θη Β6- 

Ζοσθη 510} δυΐ τπηρῖπ,, Βοϊγᾶσο Ζζὺν ΕΓΚΙδραησ ἀ 08 Ρ]αϊοηϊβοῆθη 

Θογοΐας“ [ιοἰρχίς 1810, δυΐ νγϑίοα ΘοΏΡΠ ΠΝ ἰοἢ ἴῃ ἀοτη ΚΡΙΠΙΒο θη 
ΑΠθδησ ἶἰΘ υὑπά ἀἂὰ νοῦν θβοὴ 806. Ε ᾿ἰαρί ἰῇ ἀ6γ Ναίῃν (Δ6Γ 

ὅΔΟΠο, ἀάξ5 ἰοῃ ἀδῃ ροδυβζογίθηῃ Απϑιοῃίθη πἰοῃὶ ἰηο ν μοὶ ρΠ] οὨμίδη 
Κοηηΐθ. 65 ΨΆΡ ΤὴἱΡ ΠΔΙ]ΘΉΠΠ1Οἢ πἰσῃϊ χηδρ!οἢ Βα ἀἄδηρη, αἶα 
αἷ5 ἄἀρη Οὐ 4658 σρϑργᾷᾶομθοβ ἀ8Δ8 Ηδυβ 468 4} π|65 [6β: 4] θη. 

Θοἀθτη ἰϑδί ἀ6Γ ἴῃ ἀ6Γ τνοϊΐθη Αὐἤᾶσο 6ἴ 686 Αυβραθ6 νοῦ Γοίθηθη 

ΑὐΠἝαβϑαησ οἷηθ τὴἷγ βο ἢν νυν Βοἰβϑιπητηυησ Ζαὰ. ΤἬΏΘΙ] σο- 

ΨΟΓάθη ἰὰ 66. “υνοϊΐθη Αὐἰᾶσα ἀ6 Ρ]ἰοπβο θη δίυἀΐθη νοη ΒΟΏΪΖ, 

Οἷα δυ5ζθῦ ἄθῃ ἰγῦθμοῦ υπίογ. ἀΐθϑοπὶ ΤΙ[6] νογο θη} Π]οπίθη ΤΠη161- 

Βα Βα σΘη ΠΟΘΙ οὐηῖρο δπάογα ΑΡΒδπάυησοη Ζὰγ ἘνκΙάγαηρ Ρ]αΐο- 

Ὠἴβομονῦ οθν δ υπηλ858ῖ. ΑἸΟἢ Θαβοι ἢ] βρυιομί 5ιο ἴῃ ἀθΠὴ 

 ΔΑΒΓοβθ μία νοῦ Βυγδίαη (1 8) ἴῃ φ]οίομθπι ϑίππθ ἅδε. ἄθη 
[γὰρ ομθη Ῥαηκί 808. 

Εἴη βοβοπάοσεο Βοδομίιηρς νογάἀϊθηΐ ἄϊΐθ ϑδαιηη]υησ ΚΙοίηοΡ 

ΘΝ ΟΒ ἤδη νοη Ηδγηδηη ϑοθηἶαί, τ ΘΟ ἀπο ἀρ Τίζοὶ,, ΒεϊΡᾶσα 
240 ΕγκΙάρυης Ῥ᾽ἰοηΐβοθον ὨαΙοσ δ“ ὙΠ ΉΒονο 1814 δγβομίθηθη 

δῖ. Ποὺ ἀπὲ Ραΐοθ μοοϊογαϊοηία ( 6] 6 γα σοηάθὶ δο ἢ ἀθη) 
Θογρίαθ ἴῃ Υἱοῦ Ζυβδιηπηθη μδησοπάθη ΑΡΠΔΠα]ησθη ς 8||56 1 {|σὸ 
υηα σΡάμπα Π οἢ} οἰπρεμοπάς γόγίθλαης Ζα. 

δᾶγα ἀΐδ πϑὰθ Κι ϑοῆα Αὐβραᾶθο 468 Ρ]ίοῃ νοὴ δι δῆ, ἀθγθη 

οΥβίε Βαπὰ 1815 διβοβίθηθη δῖ, βοῇοῃ 818 ζπη 'σογοίδθ σοϊδησί, 
80 γα 86 αἴ6 »ἹΠΚοηθπα στγυηάϊασα [ὃν ἤδη Τοχὶ σοσνογάθη 

ϑοΐη. ΠΟ ἰδὲ ΘΟΠδηΖ ΠΡ ἄδη Τοχί δυο ἀΐθ565 Πίδίοροβ Ὀ680}- 

ἀοηδπ ΡΠ6 Βοϊγᾶσα σοϊοίονι ἴῃ ἄον ΒΟ ἢ, Δόοναθ Οομιριοηίαϊοηος 



ΥΙ γΟΒΎΟΕΤ. 

Ῥιαίοπίσαο",, ὙΙΡΟΟΡυΡρΡῚ 1811. Εἶπα υἱχηΐδβδοηάθ [Πηἰογϑυσηυησ “ 
ΡΟΡ ἀΐα ΚΡ ἰ8. 6 Οσγυπάϊδσο βηάοὶ 5:0) ἴῃ ἀδθβϑβοῃ, δι ἀΐθὴ 20Γ 

ΘΟ βοβίοηϊο ἀδ68 ΡΙαἰοηΐβομθη Τοχίθβ ΤΥ ὕγζθυγρ 1814. Ὠδη ρ]οἰοῃ 

Θεοροηβίαπαά θη δηαοΙζ ἀΐθ ἴῃ ἀ6πὶ 4. ἨοΙϊ6 ἀ65 7. ΒΡ] ΘΠ θη 68 
ἀ6Υ δα γθύσοῃο" [ᾧγ οἰ δβϑίβοῃθ ΡΒ] οΙορσία σόοη ΕἼἸΘΟΚ οἰβθη νοῦ δῆθηί- 

ΠΠοἴα ΑὈΒδηἀυηρ σοη ΑἸ γθοδὶ δογάδη: .26 οοαϊοιῃ ῬΙαίοπίσ ΟΥ̓ 7 

σιιοίογίαΐίο. 

ΝΙΟΒΙ ὑπροδομίοι ἀυγίίδη Ὀοργο ΠΙΟΠΟΡ Ὑο δα αἴ Κι ἰβοῆθη 

Εγογγαηροη ἅδον θἰῃζθίηθο δίθ θη ἀ68 ἀοΥοἶαβ δ] οί θη, νοίοῆα ἰη 
Μδανὶρβ Αὐἀνογδαγία οΥἤσα αὐ βογίρίογες σγαδοος δηϊ ἢ θη 5ἰηά. 

Κοηηίθηῃ ἄθη ψογοβοδρθηθη ὙοΓΡΟΘΒΘΡΌ Πρ οη 80. ὈΘΒΙΟΡ 

Γθογζουσυηρ δυο πἰοῃΐ ἀοΓ Ζυσᾶησ ἰπ ἀδη Τοχί ζυροοίδηἀθη 
γύρη, 80 δοίδῃ 516 ἀοοΐ 80 υἱϑὶ Αηγορθηάθβ υπηἀ ΒΟ] ΘὨΡ ΘΠ ἀ68, 

ὁα55 ἀἷθΘ ἀυγοϊσᾶηπρισο ΒοΡ οἰ ομϊρυης ἴῃ ἀθπ Κυ ΒΟ θη ΑΘἤδην 

κυ οἶπον Βοολιογιϊσυηρ θοαῦγίοη πἱγά. 

- 

ΑὐξβθυΓξ, ἄθη ὅ. ΜᾶνΖ 1816. 

ΒθῸΡ ΗοΓΔΠΒΡΟὮΟΥ. 



ΕΙΝΙΕΙΤΟΌΝΑΟ. 

Ι. 919 Απΐδηρθ ἂθγ Βμοίοσιίκ 1). 

Πα τηδομιϊσο Δηγοσαησ, ψ ίοῆθ ἀ6 6] Θηΐϑοῆθ (οἰδὶ ἀυγοῖ 1 
αἶα τηἱΐ σἸοΚΙΙοοπὶ Ετίοϊὶρ ἀυγοῃ σοί Ρί6 Αηδίγοησαησ ἀ6᾽ 0} Κ5- 
ΚΡ ἰπὶ Καπιηρίο τηἱϊ ἀ6Γ 5ἰοίζθη δ θογηδοῆΐ ἀοΡ ΒΑΡΡάγθη δυΐ 
ἀδιῃ νψοὶΐ διβοοθοῃηΐθη (ορῖθία ἢ 6] Θηἰβοῆθη Ὑοὶ Κϑίμυμηβ διηρῆηρ, 
μαίΐϊα Ὀοβοηάοῦβ Αἰΐ θη, αἶα διδαΐ, αἷθ δ. ἢ) ἀυγοῃ αἶα Εἰηβίοις 
υπἀὦ ἄθδῃ δυϊορίογηάθη Μυΐ ἴΠγῸΡ ΒῦΓΟΟΓ γνὸῦὺ δηάθγῃ δονδηγὶ 
᾿ιδί16, Ζιιπὶ ΜΙΓΟΙραπκία ἀδγ ροίβιίσοη ΒΟΒΓοθαησφοθη, 468 μοἰβιίσοη 
ΓᾺΡ 6η8 αἀον ΗδΙ]θηθη ρσοιῃηδοῆῖ. 6 Ροσβία, αἰ τηἱΐ ᾿ἰἤγοη ϑοηννοβίον- 
καηβίθη νϑγοίηὶ ἤἱοῆϊ Ὀ]052 αἷθ ἀηρθηςθο] ἢ 6 Βαρ]οἰζογίη 816} 
ΓΟ] σδβθη ἀπὰ ηδίϊοηαίοη Εἰδϑδῖθ ὉΠ θίθ, βΒοηάθγῃ δύο οἰηθ δίοι! υηρ 
ἴῃ ΓΘ θθη οἰηηδῆσῃ, ἀ6Γ ροπιᾷ82 αἀἷα Ὠίοῃίον 815 [ΘΓ ἀ65 γῸ} 168 
Βοιγδοῃίοί νυγάθη, ροννδῆη ἀυγοῖῆ αἷθδ ἤθυδ, θοβοηάθυβ ΟΡ ΠΟ ἢ6 
ΒΙᾶϊα, τυϑοα δἷθ ἰη αἴθϑοῦ Ρογίοάθ μογνογγδοῆίθ, οἰηθῃ νοῦ} ἢγίοη 
Εἰηῇυ88 δυΐ ἀΐθο ΒιΪάυηρ υηὰ ἀ85 δϊεηι οῆ6 ΓΘ θη ἀ65 ὙΠ [κ68. 
Ιηἀδββϑθη ἰγ 6} ρεῦδάθ αἷθ ρο! |500}6 Βοσϑαιηκοῖϊ ἀἴθ8. ν ΖοὶΣ τηϊΐ 
ἁηνν ἀο 5 ΘΠ]! Π6Ρ ἀονγαϊ ΖῈ Αὐδριϊἀαησ ἀ6Ρ ργοβαϊβοῆθη Ἐδάθρ, 
φγ ἢ 6 ὈΙΒΏΘΙ σοῆ ἀσθι Καηϑιί[ονβομθη ΒιΙἀυηρδίγ 66 ἀοΓ ΗΘ] ] ἤθη 
νυθηΐσον θογγὶ πογάθη γν8}, δβ αἷθ. Ροθϑίθ. Μὶ|ὶ ἀἴδϑοὺ θυ δηγία 
οἶπθ νοῦ Κοηηθᾶγο Ὑ ΓΔ Ιἰϑ δ , ἀ6Γ ογϑία Αηΐδηρ ἀδὺ Ὠϊδβίο- 
ΓΙβοῆθη Κυηϑί ἴῃ 16π6πὶ ρΓοβζαγ βοὴ δήογκο, ἀθϑθθὴῆ ψῦγα!ρο ῦ 
(οροηϑίδηἀ ἀ6Γ δυ 5οἷηθ [" οϑίθηῃ Αἢ]ᾷ586 Ζζυγοκροί γί Κϑιηρῖ 
ἀδον Ηδ]]θηθη υηα Βαγθάγθη πὰ αἷς οἰκί οἢ Ζὰ δίδη 6 ροργδοῃίο 
Βοιϊαηρ νὸῦ ἀδγ ἀγτοβοπάθη Ὀηϊογαγάοκυησ ἀυγο γα [76 0 6Γ- 
Δοηί ΨΥ. Εἴηθ ὑπογϑο δρ! 6 θυ ρββοθυ!θ [ᾧγ ἀΐθ Επί- 
τϊοκοίαησ ἀν Βααοίδηϊσ οὶ δοίθη Ὑο  Κϑνογβδι! ρθη ὑπ (ἀ(6- 

1) ἀτγαπάϊεροπάς βοιγε: Συναγωγὴ τεχνῶν εἶνε ατίϊαπι βογὶρίογοβ 
αὖ ἰπἰ1118 ἀϑδαὰ6 δὰ οαἀΐίοβΒ Αὐ᾽ βίοι ϊβ ἀβ συμδίογϊοδ ᾿ἰῦγοϑ. Οοιμιροβυϊ, 
Ι,.. ϑρθησοὶ, ϑιαιίραγίίαο 1828.(. Αὐδβζογάοαι: ἘΝ Θβίδειηδπη, (θβο; ον ίθ 
ἄἀεν Βεγοάβδιῃκοὶί ἴῃ Οτθομθηαπά ἀπά Βοπι, [1,οἰρχζὶς 1838. γοΙΚίπδπη, 
ἩδΥπιᾶρογᾶβ οὐδοῦ ΕἰἸοιοηία ἀἄογ ἈΠοίογῖκΚ. ϑϑιοιίΐη 1866. [π Ζυνοϊίοσ Β6- 
διϑεοϊΐαησ 1,εἰρχὶσς 1874. Β]455, ἀϊς αἰδοῖα Βοτγοάβαπικοὶῖί, [μοἱρζὶς 1868. 

1 ῬΙ]δίοι! 5 ϑυθρον. Ὠΐδιομο. 11. 



2 ΕΙΝΙΕΙΤΌΝΑ. 

γἱο Βηδίθ. Αὐϑ ἰπηθη ρσίηροη αἷθ σοὶ Αὐίθη ἀ6Ρ ρο ἰἸἰ56 ἤθη Β6- 
γοάἀϑδιηκοίί, ἀΐδ θογδίβθηαα (τὸ συμβουλευτικόν ὁ66᾽ δημηγο-- 
ρικόν) ἀυπὰ ἀΐθ φεῦ ἢ] η6 (τὸ δικανικὸν γένος), ἈΘΓνΟΥ. 
ΕΡΩΠΖοϊρ σοῃδηία δυο ἀἷθ θά χι Βῆγοη ἀο" ἰπ Κδιηρίε 56- 
(ΔΘ θη Βῦγρουῦ ζὰ ἀδθη Αὐυΐσαῦδη, 8ηὴ ψ  ἰοἤθη [0 ἀΐϊθὸ Κυηδὶ ἀ6 Ὁ 
ΒοΙΠΟΡ θονᾷῆγοη Κοῆηΐο, 850 ἀ895 ΑΥ᾽βϑίοίθ!ο5. η δοίῃογ ΤὭθρογίο ἀθῃ 
"οἰ άθη οὔθ φοῃδηηίθη Αγίθῃ ἀὰ8 ἐπιδεικτικὸν γένος Βοϊ[ὕρί. 

ΠοΡ ρσοϊβιίίσοη Βοίδηϊρυμο 465 συ θοιἰβοθη γ 0] 68 ΘΓ ΒΌΓΔΟΪ 
68 ]6ἀοοῦ, ηἰοην 8]082 Βοὶ ἀδγ ργδικι ϑοῆθη ΠΠΘθυηρ υπὰ Αηποηθυης 
ἀογ Ἀεὰδ βίθῃθη ζΖὰὰ ὑ]οίθθη ἀηἀ 5ἰοβ πἰϊΐ ἀν ΕΔΗΪσ καὶ Ζι Ὀ6- 
σηΐσοῃ, ἀϊθ ἰῃ ΡΟ] ἰΒοἤθη Ὠίησοη βονοηποηθ Εἰ ηϑοἢϊ ΖὺΓ (οἰ πην 
2. ὈΓΙΏΡΘΗ : 516 ϑἰγεθίθ νυἱϑ 6 ἢ γ, νογηηῦδσο ΟΟΓ Απίᾶρα Ζ0Γ ΕῸΓ- 
βομθηρ υπὸ ΒΕ ηβο ας, ἀδγηϑο, 5101 66 ΜΙΓ[6] θανυβδί Ζὰ 
γγογ θη, αἰ ΓΟ νος αἀἴ6 Ποάθ ἴἢγο ργδϑζίο Ὁ ΡΙ βδιῃ Καὶ ἢ ογγοίοῃί 
υηἃ 5'οἢ ἀθη σον μϑοθίθη Εγίοϊς βἰεμοῦί, Ὠ888 αἴ68 πίοι βογδάθ 
τη ἀ16 {16ἴογα Εἰηβίομί, ἀΐἰα σοηδυογα Καοηηΐηΐβ ἀ6Γ 806 ΔΓ, 
Κοηηΐθ 5816} ἤδοὲ ἀ6ν Εγίδῃγυηρ ἀθὴ υπρείδησοηδη ΒΙίο 6 ηἰο]ί 
γοΓθόγσοη. Ὀδάυγοι πυγάθ ἀὰθ Αὐροημηογκ δυΐ αἀἷε [ΓΙ 6116 
ϑοῖία ἀοὸγ Κυηδϑί σοίθηκὶ, αἷθ ογϑίθη ηδίθγ ἢ ρϑὴ2Ζ οι ρ  ΓΙΒΟ 6 ἢ 
Αηΐδησα Ζι οἷποῦΡ ΤΉ ΟΥΡΪΘ, ἀ. ἱ. νη ββθηβοῃδί] θη Βοιγδομίυηρ 
ϑδοιῃδοί, ἀἷθ δίῃ ἀἷ6 Εδῃϊρκοῖ! ζαίγαυϊθ, αἀΪ6 σοννοηηθηθ Εἰηδίοδὶ 
ΔΌ0 ἢ Δηάδγθη τηϊζυ ῃ  ]6η, 1560 ἀϊ6886 [ὯΓ ἀδ5 ρῥγδκίίβοῃο [6 θ6η 80 
ηὐ(Ζ!Ιοἢ 6, 18 [481 ποιῃννοηαΐσα Κυηϑίὶ δ ἢ} Δηάθγθη 2 ᾿ΘὮΓΘΏ. 

[8488 δῦ ἀΐο56 Ὑ ᾽58  η80 ῃ [{ Ρῇοσε υηὰ Εδιάδγαηρ ἴῃ 
ΑἴΒδη βπάθη τηυβϑία, θὲ β6  δβαϊνογβίδη ἢ. Εβ σοηῦρί, δυΐ ἀδῃ 
Νδιηθῃ 468 ΑΤΙΊΡΏΟΩ Ὠἰηζυνίβϑθη, ἀ6ν ρθη βονο! αἷ8 ΒοσγΠ 06 Ὁ 
οἴηθῦ ϑοῃ0}6 ἀοΓ Βογοάβδιῃκοῖς μη ὙΟΓίΆ556 ροβο ΡΟ Π6Ι ἈΘΩΘΗ, 
ψὶθ ἀυγοῇ βοΐηα ρο] θοῆς Τηδιϊρ οὶ οἴηθη [ἰοἷ στο Θηά6η ΕἸ ΠΠ 55 
ἅρῖ6. ΠοΟ ΜᾺ πἰοῆΐ Αἰἤθη ἀαἶθ΄ [γποϑίς Ἠεἰπηδίϑιι[6 ἀΪ686 
Κυποίίθῆγα, βοηάογῃ δ᾽ οἱ 6 ἢ τηἱϊ βοίηογ βμυηϊροιηἰδοῃίοη Βενῦ]- 
Κογαηρ, βοίηθη τηδομίϊρ δ ᾽ ἃμποηάθη ϑδιίδάϊοη, βοίηθηῃ ΠοοἢϑΓου6η- 
ὅθη ιδδίβ ΚΓ υηἀ Κὐηθη γ᾽ ΚΓ ΠΓΟΓ ΜΓ ἀ6Γ φοάοῖ ἢ! οΠ6 
Βοάρῃ, δυΐ ἀδθ ἀἷθ ἤθιιθ Ῥῆδηζθε δι 5 0 0855 τη πο ἢ δυβθγοϊ οίθ. 
ΠῸΓ ΞΒΥΡΑΚυβδηο" ογᾶχ, (ΛὉΥ ἴῃ ἀ6ῃ ροΪ  ἰδοιθη Καιμηρίοη υπά 
Ὑγδηἀθυηρθη 8616} γαίογδίδαϊ οἷηθ δοἀουΐοηάα ΒΟ]]6Ὸ ροβρὶοὶὶ 
Ὠαίίο, νἱγὰ 818 Βορυῦηαάον ἀ6 δγϑίθῃ Ἀοαάηθυβο}]6 υηἀ 48 ΠΟ ὮΓΟΡ 
ἀ68 Τὶ 8185 δσοηδηηί. Εβ νὶγὰ βὔγζᾶῃ!}), (858 ἀ6γ ΒΟ 6 Γ αΪδ 
ϑοοηηθη6 ΜΟΙ βιογβ δῇ σ᾽ οίοἢ ροσθη βθίῃμθη ἢ ΓΟ σονοηάοῖ υηά 
ὀδάυγοι οἴηθ Ῥγοθα σορ ἀθπὶ 58|{{Π θη (οἰβίθ ἢ) ἀθὺ δου ογηΐθη Κυηβί 
θροϊεσί ἤᾶῦ6. θη πίον οΐ 468 ΤίβαΒ σϑηόββθὴ αἶα δογῦθη- 
ἰοδίθη ΘΟ υπα ἈΘἀΘηΒΟ ΓΟΙθΟΓ, δ0526 } ΟΥ̓ 858, 80) ΜΘ ΟΠ θΙΏ 
ἄογ ΡΙαϊοηΐβοῃθ Ὠίδίος θαηδηηΐ ἰϑῖ, δ} Π,γ8188 ὑπὰ ΙΒΟΚΙδί68. 

1) ϑρθηῆρεὶ 5. 26. 
2) θοῦ Αὐδεργαοῖ ἀον Ἀἰοδίεγ: κακοῦ κόρακος κακὰ ὦα. 



. Φ 

ΕἸΙΝΕΙΤΌΝΑ. ὃ 

Π. Θογρίαβ Τθῦθη υπὰἃ ἸΜΊΥΚΘΩ 1). 

ἀογρίαϑ ΜᾺΓ ΟΟΓ ϑοῇη (685 λγΙΔηϊ 485 8ὺ8 6οηϊἰἰηὶ. 4 
δοίη ἀορυγίβ- υπὰ Τοά 574 ἢν βορννδηκί ἴῃ ἀθη ΑΠΠΔὨ ΠΏ, ΟΡΒί ΘΓ 68 
φνϊβοοη 402 υηὐ 488, [ἰεἰχζίογο5 ζυνίβομβοη 84 ὑυηα 2102) ν. (ἢν. 
9646 η8}18 850}} οὐ οἷη Αἰΐθν σνοη 105 μ58 108 δαῆγθη ογγοίομί ἤάθθη. 
ὕ 606 βοίηθ. δυροηά υπὰ 5οίηθη Βιἀυσηρορδησ Βοϑιίζθη ΨΊΓ ΠὺΓ 
γνγθηΐσο πηϑίσογα ΝΟ Γῆ. Απηθ πιο ἀδγΐ τηδη, ἀ855 ΘΓ τηϊΐ 
ἀον Ὠί4! οἰ κ ἀον ΕἸδδίθη ὃ) [γος θοκαηηΐ σψαγαθ, ἀὰ 485 [ηἰ6ΓὉ- 
6556 [νγ ἀΐαβοὶθα ἰῇ ἀθῆ ουῃὶ οἰ ϑοῆθη διδάΐοη [{Ππ|6γ}{8]}16 5 υηὰ 
ΘΟ ΠΘη5 ἀδογθδυρί 56} Γορθ 8 ". Δ ΓΒΟ ΒΘ ΠΟ ἰδ 68 δυοὶ, 
(855 6", υἱϑ! οἱοῃΐ ἴῃ ἀθιμθἰ βοῃ δῇ! ταἱΐ βοΐηθπη Βρυάον ΗΠ δυ οὐΐκο5, 
τἶΐ ἀθτ δου σοηι ηἰβοθθη ΡΒ ]ΟΒορ θη πα διδαίϑηηδηη Εἰ ἢ Ρ 6 401] 685) 
Ππσδὴρ ρῇουσ. Βεϊάος νδηάίθη ἰἤγο ΤΗδι κοῖς ἢ Ὀαϑιἰπηηΐοη 
Ζνοίροη 80}8 ἀδῃ νἱϑὶ πη αϑϑθηάθη Ὑ ἴδϑ6ηὴ πη Κδηηθη ἀ65 σοἢδίηι- 
ηἰϑνο! οη Μείβίεσβ Ζι, Ἠδγοάϊκοβ ἀθΡ Αγζηρικυηάθ, (ογρίᾶθ ἀδν 
Βοίους. Ζι ἀἰθβθοῦ νγᾶῦ δΡ σοὴ ἀ6Γ Ναϊυγ πιΐϊΐ νογζὰρ! ο  θὴ ἀδῦδη 
δυϑρογδίοῖ. ΝΙΟΠΙ ἰᾶῆρθ, 850 ΜᾺΓ 6Γ᾽ βμογεῖϊϊβ ΝΕΌΘΏΡΌΝΙΟΙ 5 θη 68 
Μοεϊβίογ Τίβϑίαβ. Μ|Ι ργοβζοη ΕΥίοϊσο ἰχᾶΐ 6Γ δ]8 δάμποι υπὰ 
[γον ἀογ Βαοἀοκαηθί δῖ πὰ ροανδῆη ῥα νἱοῖθ ϑδοιῦϊοῦ; υὑηΐδν 
ἰδ 4|}5 βαοίμῃθρη ἱγθιθϑίθη ΑὩἤβησοΡ ΡοΪοϑ, ἀ6Γ ἰῃη 586 |08ῖ δυΐ 
βϑίηδη Βείβθη πίοῃΐ νϑῦ] 652, ΒΒ] ἃ Κϑῖὴ οἷηθ ἀδϑίθροηῃεῖί, ἰη ΕὈΪ]ρ6 
ἄδογοη ἀν Ἀυδη ἀδ68 ον 5 ἰδ αἀτοηζθὴ ϑβ6η65 Ηαοϊπιδί Δ 468 
δθογβοῦγιῖ, Αἰ8 ϑοϊπὸ Ὑγαίογθίδαί νοὴ δυγδκυθ θοάγδησί τυγαθ, 
γᾶ! 6η ἴδῃ βοΐηθ ΜΠ ΡῦΓΡΟΣ Ζυη) ΕὔΠΓΟΓ οἰηθν (ἀ6β8η 6 50 { ἡΔοἢ 
ΑἸΒθη, ὑπ αἶα 5ἰδιημηνογνδηήία Βαγρογβο μαι ἀ4861081 ζὰν ΗδΠ[6- 
Ιεἰδίαηρ Ζὰ φονίηηθη, ὨὈίθβϑθη Ζνθοῖκ ογγοίοίθ ΘΓ. διιΐ8 θ6ϑ8[6 ὃ). 
16 Αἰμδηρῦ --- ἀΐα ΠδὕΓ- υηα γϑαρ  ϑιἰῳ8ι6 ΒυΓροΓβο δ ἰῃ Η61185 
-- νυγάθη νὸὺὴ ἀἄἀθὴ ΖδιθΟΓ 586 )6 Γ σοἰδίγΓοίοἤθη υηᾶ δημηυῃί ρθη 
Ἀοάο σὴ Πίηρογίβϑβοη. Νίδη ἢιαίΐε ἡοοὰ ηἶθ ]οηδηἀ γοάθη ὨδΓγρῃ, 
ον 850 ψίθ ἀογρίαβ αἷθ Εογῃ ΒΘῃογγϑοιίθ υπὰ ἄἀρβϑοη ογία 50 
5.82 υὑπᾶὰ 50] 6] ΟΠ] ΟΓίβο ἢ [ὮΡ ἀδ5 ΟἿγ Κἰδῆρθῆ, 80 Κοῃηΐθ ἀθῆῃ 
ἀοΥ 88 θαϊὰ ἴῃ βοίηβ Ἠρίμηδί ζυγῦοκκοῦγοη ὑπ ἄδη ϑοίηΐσοη ἄἀθη 
σ᾽ οΚ]Π ἤθη ΕΥοὶσς βοποῦ Βοιηῦδυησοη τηθ]ἄθη. ΑΘΓ ἤσῃ ΖΟΡ 68 
ἱῃη νυ ίθοῦ δ ἢ 6125 ζυγῦοι. ΕὟΡ Παίΐ6 ογκδηηΐ, ἀ8858 ἀογὶ ἀθῦ 

1) Ὁ᾽΄᾽Ά6Ὲ θοδίο ϑοιγις ἅδον πὸ ἴδ ἱππΠΠ]Ὸ Υ ποοῖ ἀΐθ νοῦ ΕἾὯδ85 6 
Θοτρία Ιεοπῖῖπο. Ἠαΐας 1828. 

2) ΝΆΝΙΟΓΘα οὶ ΕἾΘΙ Οιαοϑδίξοπεβ Ῥγοίασοτεαο. Βοππαο 184. 
8) Ὑ(!. Κη]. 2 1 καὶ 4. 
4) αὶ. Εἰπί. σὰ 1 ὃ 8. 
ὅ) ΗΪϊρρίδβ πια). 2382Β: Γοργίας τὲ γὰρ οὗτος ὁ Λεοντῖνος σοφιστὴς 

δεῦρο ἀφίκετο δημοσίᾳ οἴκοθεν πρεσβεύων, ὡς ἱκανώτατος ὧν Λεον- 
τίνων τὰ κοινὰ πράττειν, καὶ ἔν τε τῷ δήμῳ ἔδοξεν ἄριστα εἰπεῖν, καὶ 
ἰδίᾳ ἐπιδείξεις ποιούμενος καὶ συνὼν τοῖς νέοις χρήματα πολλὰ 
εἰργάσατο καὶ ἔλαβεν ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως. Τπακγάϊάοα ογννᾶππί, τνὸ 
ΟΥ ἀογ ϑ'δοιο ρεάβηκί (111 86), ἀθπ Ναιθη ἀθ8 Οογρίδβ πίονί, νυ οὶ} θοΥ 
ιοάον ΧΙ] ὅδ. 
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4  ΕΙΝΙΕΙΤΟΧΑ. 

Βοάρηῃ [Ἂν 86ΐπε Κυηδί δγρίθ ἶσον δοΐ, δὶς 1ὶη δίς θη. [Ι͂ὴ Αἴμθη 
ὩΔΠΠη 28 ἴῃ χηἷΐ Βηϊπυβίδϑιηυ δῖ. ΠΟ Τάρο, δὴ ἀθῆθῃ δ. 
β'οἢ Πὄγθη 1652, ἡϑηηΐθ τη8η Εδβίϊαρο; β6ῖη6 ϑδδϊΖθ νϑυρ  6}} Πηδη 
ἷϊΐ Ἰουσῃ οηάθη Εδοιοη; ἰἢη 56]0,8ϊ1 γου] οἰ οἢ! Ρ]δίοη 1) πιΐϊΐ ἀθιη 
ΒΟ  ἰβομθη Ναβίογ, ἄθ ἡδυεπὴς λιγὺς Πυλίων ἀγορητής. 

6 ἀδίιυηρ ἀογν ἤδάθ, ἴῃ ΘΙ ΠΟ ϑἰοἢ οὐ ρίδ5 ὈΘΒο 6 Γ8 8ι8- 
τοϊσμηοῖα, ψάγοη αἶα Ῥγυηκ- υπὰ Εδδίγοάοθη, ἐπιδείξεις σοηδηηί, 
ψΟΙοὴ6 ἄθηη Οὔθη οὐ ηΐοη Βγδυο ἰη Αἰ θη [δια δ } 6} οηΐροσοη- 
Καιηθη. Ζυ ρἱεθίομον ΖΕοΙ ἰγᾶΐ ΘΓ δ]5 ΓΘ ὮΡΟΡ ἀογ ΒΠΘίΟΥΚ δαΐ υπὰ 
β8 1 6116 ΘΟ} ] 6 88 ἀθη ὨδῆΘΓΘη δία θη ὑπ 5ῖοἢ. Αροΐορ. 19. 
αοΥγρ. 449Β. ΑΔΓ ἰῃ Αἰπθη βϑοῃδῖηϊ 6Γ Π16 δἰηθῆ ἀδιυδγηάδη Αὐΐ- 
ΘηΓΠ81} ροπΟΙΏΠΘη Ζ ἢδθοη, ν᾽ θ] ! οἰ οἢ οθθη ἀδγυμ), νοὶ! ἀθν 80- 
Ρ ἰδίθη σὰ νἱοῖα δίοἢ ἀδβοὶθϑί οἰπίδη θη ὑπ ηἰομί 586] θη σορθη 
οἰηδηάονῦ ἰῃ ΕἜΠαάς ἰγαΐθη. (ἀογρίδβ ᾿ἰθθίθ ἀἰΘ υῃΠ6 υπὰ δοίδηά 
βίο ἢ 4ἃ δπηὶ ΒΘ ἢ δο] οὨϑίθη, τὸ δ΄ οἤηα Αηΐθομίυαηρ ΡΓΌΏΚΘη Κομηΐσθ. 
ΑΙΠΘἢ τηᾶρ Θ᾽ ἀδῆον θα]αὰ ψ] ἀ6 } νου 586 η ἤάθοη, ἀοοἢ δυ βοίηθη 
Ὑγδπαογιησθη δυο τ αν ἀδ56 0581 οἰηροκοῆγί δοίη, ΑΡΟΡ Ψ 16 οἵϊ 
υη ψᾶηη Κη πἰοἢί ογἶ6}1 πογάθη. ΥΥΪΡΓ τυΐβϑοη ἢὰ}, ἀδ8588 ΘΓ 
δυο ἢ ἴῃ ΟἸγιηρίαᾶ νὸν ἀθῇ νϑγβϑιημηθίθη Ηθ]]6ηθη τηΐϊΐ σΓοβΖθιὴ ἘΓ- 
[οἷσα ϑριδοῖὶ ὥδοι οἷηῃ νοη Βροάηορη πδοὴ ἰῃπὶ δὄ[ίοι' ὈΟΠδη 6165 
δοἢὶ Ὠδιίοη8165 ΤῊΘηΔ. Ὠθηη 6" ἰογάογίε ἀΐς Ηβι]θηθη δυΐ, ἀΐδ 
ἘοΙηα 56] αἰ θη ὑῃῖο }" οἰ ΔΉ Δ6Ρ οἰ Ζυβί  ! ] 6η υηα ἰἢγ6 νογοϊηίο γα 
ἀον Βεβίοσυηρ ἀ68 ΕΥΟ[οἰ 465 ἴῃ Οϑίθη ζυζυπηάθη. Πδηη ἢηάδη 
νὶρ ἴἢη ἴῃ ΤὨΘββδ θη, ΗΐοΡ 6] Ὁ ΘΓ 510} πηϊί γόοῦ] 606 δυί. Πϑῆῃ 
ἀογί Θηγίοη ἰῃη ἀἷ6 ΤΎΓΔΏΠΘη, Πδιῃθη!0ἢ ἀΐὸ νοὴ 1,8γ15888, υπὰ 
ἀϊ6 τοῖος δαοίϊσα Φυροηά εοηνᾶγιῃία [ἂν ἴἢη  υπὰ 56}}|088 50 ἢ 
ΖΔ] Γοοἢ δὴ ἱπῃ 8ῃ5), ἀδγυηίογ ΑὙἰβίἱρροβ, Ῥγοχϑῆοβ, Μϑῃοῃ --- 
Ῥαγϑδη! Ὠκοϊίθη, αἶα δὺ8 ΧΘΠΟΡΏΟῊἢ5 ΑΠδθδβὶ8 θοδηηΐί δἰπά. Αὐοῇ 
ἀογ δον διηία δι ῃθηΐβοῃθ ἈΠΘΙΟΡ 15 Ο Γαΐ 68 βρϑηῆοββ ἀθη [Πη Δ ΡΓΙ Οἢ 
ἀο5 ἀογσίᾶθ. Ἀίθβου νὰν [ΓΘΙΠΙΟἢ πἰοῆΐ ὈΝΠ|σ. Οογρίαβ [1682 βίο ἢ 
100 Μίπϑη ἀδίϊν Ζϑῆ]ο ἢ τπὰ οὐ Ὁ ἀδάυγοῖι σγόβζθη ΒΘ ομίῃυπ. 
Ὦδη νἀ ογβργίοιτ ηἰοδΐ αἶα νοὴ 5 Κῦδίθϑ τι σοῖο 16 Ταίβδο 6, 
ἀ885 6Ρ ην 1000 ϑίδίογθη Ὠἰηί θυ αθϑθη θ406. ΘΠ ΘΠ 6" Δ ἢ 
[ἂν ἀδοηΐβϑ86 ἠδ5 [66 η8 4645 ΕΡΟΓθΘη6 ηἷοηΐ νογρουάείθ, 80 ᾿ἰθ 6 
6 ἀοοῦ ἀδη Ργιηῖκ ἴῃ ἀ6Γ ἄυβζογοη Εγβομοίπαηρ υπηα τηᾶρ ἀάγδυΐ 

1) Ῥμδαάγ. 2618, θοῦ Ψεγρίοϊοι Ὀαζίονε β[ο νον] δαο δὰΐ ἄθῃ 
Ὀπιβίαπά, ἀδβ856 σογρίαβ, νυῖθ Νεβίου, ,,ἀγοὶ Μη βοβθπδ οῦ 88 8“΄. 

2) Ῥὸῦ Αυξάτγαοκ γοργιάξειν, ἀδθῃ πιᾶῃ ἀδίανγ σεὐυγδυοιί ἤπηάεϊ, 
βίδπητηϊ Ὑἱθ! ]οἰοιί εγβί δὺ8 ϑβρδίογογ Ζεϊί. ΕἾ βρίϑ!ἐ νυοῦ] δαοῖ δυΐ ἀαβ 
δεζδυθογηὰθ ΟοΥροηθὨὈ}ὰ δη. 

8) Μεδποι 70 Β: τούτου δὲ ὑμῖν αἴτιός ἐστι Γοργίας (858 δἷοἷι ἀϊς 
ὙΠ ΟβΒΔΙοΥ, νουζῦρ 10 ἀϊεο 1,μαγίϑϑδδοῦ, 'ἰῃ ἄδγ γγεβοῖς. ΔΒ ΖΘἸ Οἢ Π6Π), 
ἀφικόμενος ,γὰρ εἰς τὴν 1 πόλιν ἐραστὰς ἐπὶ σοφίᾳ εἴληφεν ᾿Δλευαδῶν 
τε τοὺς πρώτους, ὧν ὁ σὸς ραστής ἐστιν ̓ Αρίστιππος,᾿ καὶ τῶν ἄλλων 
Θετταλῶν. καὶ δὴ καὶ τοῦτο τὸ ἔϑος ὑμᾶς ,δἴθικεν ἀφόβως τε καὶ 
μεγαλοπρεπῶς ἀποκρίνεσθαι, ἐάν τίς τι ἔρηται, ὦ ὥσπερ εἰκὸς τοὺς εἰδότας, 
ἅτε καὶ αὐτὸς παρέχων αὑτὸν ἐρωτᾶν τῶν Ἑλλήνων τῷ βουλομένῳ ὅτι 
ἂν τις βούληται. 



ΕἸΝΕΙΤΌΝΑ. 5 

ἰοῖι ποηΐρ νου δη0! πᾶροη, ῬΘΠη ΘΓ ὄ!βης9}} δυ[γαΐ, γὰρ ΘΓ, 
{Π: ῬΓΙ ΘΙ ΟΠ ΟΝ6 ΤΥΔΟΝὶ δοίηθ8 ΠΘΉΓΟΓ5 ΕἸΠΡΘΟΌΚ[68 ΠϑΟΒΔΒηϊδπά, 
οἰπθη ΡυΓρυγιηδηΐθ! ὑπὰ ροϊάδρηθ ϑαηάδίθῃ, αὐὸρ πᾶΐ 6. ϑἰοἢ 
56 |081 ἴῃ ΠοΙρΐ εἶπα ΒΙἀβᾶυ]6 βθίζθη [856 η, δηρθῦ ] ἢ νΟη Πηδϑβίγθιη 
6ο1]46. ϑοηδβί γι ἢ ἰδ ΟΓ᾽ τηᾶϑζίρ, οἰηΐδοϊ. αηα 5 {{Π|Ππἢ. ΠΆΠΠΟΥ 
Κοπηΐθῃ ἰὴ δυοῇ 5861η6 ἀθρηοῦ ἰἢγα Αομίθησ πίοθϊ νϑυβάϑθῃ. 
δοίην" [οθοηθν οἶδα βοθγοί θθη 65 αἷθ ΑἸίθῃ Ζὰ, (858 ΟΓ' ηἰσὶ ἢ 
οἷῃ 86} ἤΟΠ68 ΑἸ ΟΥΓΘ ἢ 6, ΒΟΠῸΘΓΏ 510} 800}) 8 Δη βοϊηθῃ 
Τοῦ Κῦγρου!ο)6 υηὰ ροίϑι!α ΕΥΓΙΒΟ6 υπὰ δίσκο ΒονΔηγιθ. 
Αὐοἢ Πδίΐ6 δ΄ δἰηθη ἰθίοίθη Τοά. ΕἾ ϑίδγ οἶὴθ νόου γ 6! 6 η46 
Κνδηκηοίί; 68 ὙγᾶΡ 8158 Οὔ δ. βδη[Ὁ οἰ ηβο ]ἰοἴδ  ἀ81}6Γ βᾶρίθ ο΄ δι οὴ 
861081, 818 ἀεἐΥ Τοὰ πδῃίο: 2οῖχζί θορίηηϊ το ΗΥρηοβ 86ἰηθηι 
Βνυάονῦ Τηδηδίοβ ζυζυίγαρσδηῃ ᾿). 

ἀογρίαθ ἰηίογ 1652 δυο οἰπΐσα ϑΟθΓΙ (6, 56. ἢῃ8 Βοάθη, -- 
οἷηθ ΒΠοίονικ βεμοίηϊ 6Γ πἰοϊ νογίδϑϑδί σὰ ΠᾶθΘη --- απ οἷηα 
ΡὨΙΟϑορμίβομα βοῦν περὶ φύσεως ἢ περὶ τοῦ μὴ ὄντος. Ααΐ 
ὍΠη5 ἰδέ Καοίηθ ἀδνοὴ σεοκοηθη. βθηη αἷθ ᾿οίάθη γΠοίου βοῆθη 
Πθοϊδηηδίϊοηθη, οἷπο ὙοΡ ο ἀϊσαηρ 4685 Ῥαϊδηγθθ8 υπὰ ἀ85 [,00 (6Γ 
ΗδοΙθηδ, ἀΐθ 'η8 υηΐονῦ ἀοΓρίδ8 Νδιηθῃ ογῃδίίθη βἰηά, βϑϑίθῃβη αΐθ 
ΡγοΡο ἀν ΕΟ οἷς πἰοῆῖ, Πᾶροσθη ἰϑί )Π5 ἀ6Γ [ΠΠΔ]0 16 ΠῈΓ ρ}}}10- 
ΒΟρΡ βομθη δεμγι. ὈοΚδηηὶ απὰ ἀαγαπι νοη ογ, νγ)6}} ὃσ αἷβ 
αγυηά]ᾶσθ βθΐῃμοῦ ρδγβδη! ομθη Υ ΘΙ Δηβοδυσηρ ΚΟΠΠΘη πη6 νυῦγ- 
ἀΐσοη Ἰθἢτι. ἀοΓοίαθ δυο πᾶπ}}}0}} ζὰ θεν οίβοη, 1) 4458 ηἰοἠ β 
ἰ5ί, 2) ψθῆῃ ΑΌΥΝ ἰδ, 65. ηΐοδ οΥΚΟΏΠΔΡ ἰβῖ, δ ΘΠ 68 8.0]} 
ΘΓΚΘΠΗΒΥ δῖ, 65 50} ἀοοῖ ἀυγοὶ αἷς ἤδα6 ηἶομέ ταἰ τ δῖ θη ΙΔ 58ῖ. 
ἴῃ ἀ6Ὁ Βεργπάμηρ ἀΐθβον ϑᾷ[Ζ6 86} 1088 8:6) (ογρίδβ σδηΖ ἂη ἀΐθ 
ΕἸοαίίϑομα ΠίΔΙρ κ 8ἃη. Εδδϑί πη ἀ48 Βοβυ]αὶ ὁδόν δ οἢ ἰῃ5 
Αὐϑ6, 80 ϑβοβείηϊς ἀθι' ὙΙἀουβργαο ΖνἸβοῆθη αἰθθοΡ ΤὨΘοῦα υηά 
ἀον Ῥγαχὶβ ἀθ8 ἀογρίαᾶβ δυΐ ἀδγὺ Ηδηὰ ζι ᾿ἰίθοωϑθη. 6 Κᾶῆῃ, 50 
ἰγασί Τηδὴ βίοι, θιηδηὰ «8 Ἀθύποῦ δυϊγοίθη υπὶ ἀϊ6 Κυηβὶ ἀθι 
Ἀδὰ6 (οάον ΜΙ ΘΙ Π9) ἰθῆγθη ψ  ! ]θη, ἀθγ αἰ Μορ! μοὶ οἷηϑνῦ 
ΜΙ οΙαηρ 468 ΕνΚαηηΐθη ἰδυρηοὶ ἢ ΑΌΘΡ θοαὶ σοηδθθγον Βοίγδο}}- 
ἰυην [ἅ}ΠΔιἃ ἀν ΥΥΙἀΘγβργυσἢ ἀδηηοοἢ}β σασ. 48 Βοβυδί, Ζι ἀθπ) 
ἀογρίδθ σοϊδηρία, ΜΡ αἷ6 [ουσηυηρ οἰηθ5 οδ]θοίϊΐνσοη ϑοίηθ υπὰ 
465 Ὑ͵βθθηὴ8 γὐο αΐθβοῖη δοίη ὑπὰ ὑπο ΟΕ ὙΟΓΔιιββοΖι η, ἀ885 
οἷη δοίη πη ὙΊβθοη ἀᾶνομ πηδρ οι 561, ἀΐἷθ ιϑυσπηρ, ἀ858 685 
τηδρ] ὁ 861, ἀΐ 6865 ἀυγῸ} αἷθ ΜΙϊ6] ἀδνΡ Βθάθ δηάθγθη ζὰγ Ετ- 
Κροηπίηϊβ5 Ζὰ Ὀγίηροη. Πδ8 βο ]Ἕοδζί 06. ποοἢ Κοϊηθθνοσθ ἀἷδ 
Νοιβνν αἰ ο κοἷν ἰη δἰ, ἀθη ϑοιιθίη 468 56. η8 Ζὰ ἰδσυρηθη οὐδν αΪδ 
Μδρ ΟΠ Κοὶς σόοη Ὑογβί σὴ υπὦ Μοϊηυηροη. [τὼ Ὁδροηί οί, 
Οἀογρίαβ βἰ2ϊ σογδάθ ἀθη Βοννοῖβ 468 Ζοἰίθη ϑ8ῖΖοϑ ἀδγδιῇ, (85 
ἀλ8 ϑοίθηαθ δὴ 810} Κοίη (δάδοιίθβ 8οὶ, νγϑὶ! δοηβϑίὶ διιοῖ, νγῦᾶβ 
Ἰθιμαπα ἄθηκο, 86ΐη πηῦ886 ὑπ ἀδηηὴ ἀΐθ Μδρ ΟὨ κοἰϊ οἰηθρ [Ὁ]5ΟΘΒ οι 
γογβίθ ὰηρ νουβο νη 66. ΕΡ Ἰουρηθὶ [50 θη Ζιυβδιημηθη δὴ ἀ68 
ΤΠ ΘΩ5Ο ἢ ΠΠΟἤθη ΠΘΏΚοη5. υπὰ Ὑογβίθ Ιθὴ5. τη ἀθῃ ϑείη, Καί πον θῦϑ 

1) Γα!. δυαοῖ Οἴσεγο ἀθ βεπθοίῃιθ οᾶρ. ὅ. 
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ΔΡΟΡ ἀδ5 Παβοίῃ νόῃ Ὑογβίθ! ὰησοη. ὨΔἢῸΡ σὶγὰ 416 ΑὐΐσαΠα ἀδὺ 
Βοαοκαηϑί βἰο δυοῦ ἰοά ! οἢ. Ὠἰογηδοῖ Ζὰ θα. πη ἢδῦθη, ἀ858 
βῖ6 ηδιῃ] ἢ οὔμα Ἀὐοκβίομ! δυΐ ἀδ8 νυ γΚ] 6] 16 δοίη ἀἰο]θηΐίσθη 
γογβίθ! υηροη ἰῃ ἄθη ΖυΒὄγοη οὐπθοκο, νοίομα ἀθὴ Ζνθοκοη 468 
Βοάπογ5 ἰδγαθγι θη δἰη4Φ. πὶ 56] 081 δρρθβοῆθη πίθγνοη δ ιοὶθί 
ἱπ Π6 } 00] ἀἷ6 Αὐΐραρθα ὕδγὶρ, βίο ἀΐθ ΗΠθυγβομαίς ὮΡΘΡ ἀΐο δάθ 
υηἀ αἴ6 ΒργΡδομιη 6] 80 δηζιοίβηθη, ἀ855 τη8 αἀυΓοὶΔ ἀΐ6 (ἀοϑία! υηρ 
ἄοὺ Εὐγη) ἀδς ΟΝ οἵδ! θη 46 ἨΟΓΟΡ οὐ οκθη Κόμηθ. 

50 [ἀβϑίθ ἀθηη δυο ἢ (ἀογρίᾶ8 ἀϊ6 ΒΠΘίοΡΙΚ ἰῃ ἀν Τὶ, Π6Γ 
[0|14}} πτὰγ πη οἰ οἰ οα Πρ, ἀΐο Αὐϑο]ἀυηρ ἀον Εόγ αἷς Ηδυρί- 
5806, Δ]ῸΡ ὈΠίΘΓΏΔΗΙ ΘΓ 65, ὕδθεν 4168 Ζὰ γϑάθῃ, ρ]οϊοινίοὶ 
ΟὟ ΕΓ βδοῃνογείδηασϊρ ΔΓ Οὐδ᾽ ηἰοηῃί. ΕΓ ἰογαάογίθ ἀϊθὸ Ζυμὄγογ 
δ [, ἴῃ ΒΟ θίρα ΕΓάρθη νογζυϊοσοη, υηα τηδΔοῆϊ6 [0 ἢ δη οἰ βοηΐρ, 
ἀδυῦ Ὁ 6556 Γ πὰ βοῃδηεοιν Ζὰ γΓοάθη, 8[8 ἰγρεηα οἷηῆ 8Δῃη6οΓῸΡ ἢ), 
ἘΠᾺ ΖΦ ΑΓ 16 ΠΔ0 ΒΘΙΙΘθθη Κυγ οὐδοῦ ἰδηρ 2). Ὀυγοὸὶ αἷ6 Κυηβί 
ἀον βορᾶς ψ θ ΟΡ θοπίγκοη, 4885 ἀΔ8 αγοθΖζο Κἰοΐη, ἀ858 ΚΙοίηθ 
ΕΤΟΒΖ, ἀδ8 ΑΙΐϊ6 πθὰ, ἀδ8 Νϑυδ δ]1 γϑοθϑίηθ, Κὰγ ἀᾶ5 ἀδρθηίμεὶ} 
γοη ἤθη, Μ3ὰδλθ 65 οἰ βίη τῃθοϊία:; ἃ, ἰ). 68 Κἂπῃ ἴῃ ηἰοὶϊ 
δι} αἷς ΥΥΔΠΡ μος υπαὰ ΥΥΡΚΙΙΟΙΚαΙ, βδοηάθγη ἢΓ διῇ Εγζουσυης 
Θἰη65 δομοίηθθ 8Δη. ϑοίῃηβ οι! 801}16 ἀΐθβοὶθα (ον δηάίῃοὶΐ ἴῃ 
ὦογ Ηδηαδθυηρ 46 ΕΌΡΙῺ οΥμα! θη, υπὰ Ζὰ ἀθη Επα6 {πο 1] 16 6. 
πο Ἀαροίη υπᾶὰ Κυποίρι! δ οὐδῦ ἀΐθ ΤΕΟΒηΐΪκΚ ἀογ Βθάθ μἱῖ, 
Αη) τηθἰβίθη Ιηιι5816 68 ἰῆτη ἀδροὶ δυΐ ἀΐθ ἅ 826 ΓὙ6 ΕΓ 8η- 
Κοιηηθῃ, ὑπὰ δυΐ αἀἴ656 ἀ48 Βον υδϑίβοϊη ἢἰηρο!οηΚίὶ σὰ Πᾶθ6η ἰβί 
δείη γεγάϊθηβί, Εὖ ΡΚδηηδ ζιογϑὶ 416 ὙΠΟ ρα ἀοΡ ΕἸσυγοη 
πηἀ σὰῦ ἱπηθη Νδίηθη, 80 ἀ6ἦ ΑΕ 686 η, ῬΑΓΟΠοιΙηδδίθοῃ, ΡδΥΐ80- 
8615. (ὁ γΓΠοΪαηρ ἀδγβο θη Αὐδαγάοκο ἴῃ γνουβο βάθη Β6Ζ[6- 
Πυη5) ὦ. ἀρ], Μὶϊ Βενιιβδίβοίη δὰ 6" βοίπθρη βάθη ρορίϊβοῃοῃ 
ΑμϑίγΊΟἢ ; δῖ βγιηπθίγίϑοῆθη Βδὺ ([80Κ0160}] υπὰ ΠΥ πηΐβομα (Ε16- 
ἀόγυηρ ἀονΥ ϑδᾷᾶϊζεο ἰορίθ δ' ποΐθη θυ". Ποῦ, πῖ6 παι! οἰ, 
ἐγγοίοῃίο ΟΥ Δ00ἢ ἰη ἀἐΓ ὈυγΟΒθ] ἀυηρ ἀ6. ΕΌΓΙῚ ἢδ0 ἀ6πὶ (ἀ656.2Ζ6 
ἀογ δοιδημοὶς ηἰο ἀδ8 Ζ16] ἀογῦ γο ]θηάαηρ. 80. δὐΐο ΘΓ 5ἰ0 ἢ 
ἰοῦ ἅλρογ οἷα ρον Ἶ886 ΕἸη[δγηίοκοῖ! ; [γ ἀΐα δα. 2} ἀπ βομαίηϊ 
ΕΓ 2. Β. πν ἀ88 ἀΘβ5ο2 ἀν Ζν οι Πο Πὰν 818 θοΓ ο Εἰσὶ δΔηροβ θη 
Ζὰ ᾶθθη. Κυνγζ, ἀἷα ΜΙ 6Ι, θεν π ο} 6 βοίηθ ἈΠιδίουῖκ νογ[ἄρία, 
ΆΓΘη ΠΟΟΙὶ 56 ἢ Ὀοβοηγᾶηκι; 08 πίοῖβ ἀδϑίο θηΐροῦ ἢδί (οΓ- 
εἰα5. ἴπη [ὉΓΡΠ.6]16Γ ΒοΖίθμυησ δυΐῇ ἀΐθ πδο οἱ σοηὰθ αἰ βοῇ 1,16 γαῖ 
δτοόβΖζθη ΕἸηἤι85 σοῦ θῖ, ἢ σορῦθγι οθθη ἀ88 ηἰοί Ζὰ υηϊ6Γ- 
50} Π!δϊζοηο γεγαϊοηβί, (45 Βαννυββίϑοϊη σοὴ ἄἀθη ϑοιδηἨε 85 βθίζθη 
ἀει' Βοάοίογπι ρονθοκὶ Ζζὰὼ μᾶθθη. ΝΟ δβϑίηθιῃ γΌγθ ] 4 ΠΔΌΘη 
βίο δυο ΜΆΠΠΟΙ νοὴ ΠΟΠΟΡ [6 ΓαΓ βο μον Βοἀδυϊυηρ ροῦ!!]ἀοῖ. 80, 
ΔΌΞΖΟΡ ἀθὴ οὔδθη ρσαοηδηηίΐοη Πρύηοῦ Αηζίριοη, ΤὨυκγάϊα 65, 
Ιβϑοκγδαίθ, Κγίε185, ἀὉΡ ὨΡδι Δί ΚΟ ν Αραΐῃοη, Α 65 ἢ ᾽ἢ 685 ἃ. ἃ- 

1) ὅογτρ. 44Ο, Μρὶ. Οἷο. ἀα οτϑδῖ. ἴ, 392, 108. 
2) σοτῖρ. 4196. πυπάὰ Ῥμδράγ. 967 Β. 
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ΠῚ, Ζνυθοῖκ υπὰ απιπάρθάδηξκθο ἃθ5 Ῥίαιομ βοῖθ 8] ορθ8. 

Ὀίς ΒιΙάυηρ ἀονΡ Ζοϊΐ, ἰη τ ίοῆο ἀΐα ΥΥΡβδιηηκοὶῖ 4685 Οογρίδβ 8 
(8}}}, πϑηηΐ δὴ ἀΐθ βορ ἰβϑίΐβο 6. [ἢν θβϑθη θδβϑίθηϊ ἀδγίη, 
485 δἷθ ἀἷθ Ομ]οοιἱνιιᾶϊ 4858 Ὑ586η8, ἀ6Γ δ {{ΠΠ 0 ΠΏ Κοῖῖ, 468 Β ΘΟ 68 
ἰουσηοίθ, ἠ0 οἰηθη ϑοῃδίῃ σοη Ἦίβδθη, 5:{{Π|Ὶ}Κοὶϊ απ ΘΟ 
σοϊίθη [16852, οὐδ [ὮΓ ΔΓ, 5.{{Π|0Δ αηὰ ΒΘΟΠΐ ἀ48 οὐκὶ γία, τνᾶβ 
ἄἀοῃ ϑυθ]οοία 80 δγβομοίηθῃ ῃοοῃίθ, ηδίγ! ἢ} ἀθη) οἴπθη ἴῃ 
ἀΐοβον οϊβεο, ἀθη δηπάθγῃ ἰπ 66. Νυῃ 588} ΖΡ (οΥρίδ5. μηϊ 
γεγο βίη δ)υΐ αἶα Βορῃίβίθη Ποῦ ὑπὰ ΨΟ]Π 6 ἀυγοθδιβ πἱο 
ΠΠΙΟΓ 816 ρουύβοῆηθί νοράθη ; 08 αἀἶθ86 γογδοβίαησ οΥὔηάοῖίο 
δίοἢ Κοιηθϑνορδ δϑαΐ ἀΐθ υηϑ{{Π0 6, ἢν ἀθηὴ ϑοῆοίη Ζυβίγοθοηὰθ 
ὙΟΙΔηβομδυιη ἀ6ΓΥ Βορἢϊδίοη, ἰῃ ἀσροηίποὶ! 5{ἰπηπηΐ6 6Γ ἀδγίη, 
ἷο ΙΓ 8.18 86 1060 Οὔθη Δηρσοροθδηθη [6 }}Γ6 ογίδηγθη ἤδθθη, σ8ῃ2 
ἴἶϊϊ ἰῇπθη ὕδογοίη; ἀδ5 ἴἀηἀ 6" νἱοηθν ᾿δομογ! ἢ, 4898 αἷθ 
Δηάογοη, ἀἶθ 50} ϑορῃϊδίθη παηηίθη, Ῥ͵ εἰβῃθι. υπὰ Τιροηά ᾿ΘΓΘη 
οὗν αἰα ΒιΙάπηρ ἀ65 Μοηβοῆθη δγΖίοίθη ψῸ]]}!6η, ἰηἀ6Ππ| 516 8}}6Γ- 
Ἰεὶ Καοηηίηϊθδα τἰ Πα]! η. ἘΠῚ {ἢ ρᾳ0 65 ΠΡ αοἰἷηθ Βαυῃβί, 
γΉ]6 ἀοΥ ΠΡ ΟρΡΙΓ[ 4116 γ Καὶ ηϑ[6 δβϑίῃ 50}1{6. αἶα 4168 8586 η 
δ ΡΟ, ἀϊΐα Απεοϊσηθησ ἀδγ βϑοσοηδηηίθη Τυροηα υπηδίηϊν 
δοῆίο, αἷς Κυηβὶ ἠδ !ἰοἢ ἀονΡ ἤοάα οἷον ἀΐϊα ἈΠ οίου Κ. ΑΘΓ 
αἶα ϑορϊδίθη νυυβδίθη δυοσὶχ ἀἷο ΗθΙΓΒΟΠαΙ ὥροῦ αἷθ οάθ ζὰ 
βοῃδίζθη, ψγ6 1} 816 68 γᾶ}, ψνϑίοῃα ἀΐθ σοϊϑιίσο 6 ΟΓΙ ρθη οὶ ὕθογ 
Δηάορα βἰοῃοῦίθ, πὰ αἶα θαοἀρυϊοηαδίαῃ ἀπίον ἰῃηθη. 2. Β. ΡΓΟ- 
ἱᾶρογᾶβ υὑπά Ρνκοάϊΐ,ο8, Ὠᾶθθη 5101) βϑῖδδὶ τηἱΐ ϑργδο} θη 
ὑπιογθαομυησθη Βαϑοῃα[ἰρί, ὈδΔΠῸΡ Κη ἰπηθη αοΥγρίαβ ἴῃ Δ ἢΓ- 
ἢ611 τἰϊΐ 8θῖηον Κυηοὶ τὰ Ηδ!α: ἀδηη δθθη, νὰ] δ΄ ἀδῃ [η}18]1 
ἀον οάο [ἂν ρ]οϊο ρα ὀγκίᾶγια υπὰ 4||6η Νδομάγυοκ δυΐῇ ἀἷδ 
[οὐ 6116 Αὐβθ! ἀὰπρ 8]1οἷη Ἰοσίο, ψᾶγὰ ἀΐο Βεάοκυηθὶ ἀ85 ΜΙ], 
ἄθη δομδϑίη ἀδν Υ̓ΔΗΓΠοὶς, 5..Π|ῸΠΚοὶ ὑπὰ 468 ἈΘΟΠ 68 ἡδο ἀθΠὴ 
βο θα ἀθ5 ϑυθ)]θοῖθ5 ἰῃ ἀπάθγθηῃ Ζὰ δΡΖθυσθη. 80 νϑρθᾶγρ 516} 
Ὠϊηΐϊοῦ ἀ6Ρ 850 βαϑιπηηίεη ἈΠ οίογΚ ἀΐα 8} } 50} τηϑί6 ὑπὰ ρο- 
[8 ΠΥ] Οῃ8ὲ6 ΕΌΓΏ ἀδὺ ϑορ!ίβι 3. Βοηη 86 πίθβ ἀθη, ἀδὺ βοὴ 
ἴθγον θαάϊοηία, δυΐ ργδκίίβομθ ΤΙ δι σΚοὶ!, δυΐ γοΡ ΙΓ ΚΠ ΟΠ Ὡρ Βοῖη 8 
νι ΚΟ] θη ζνθοκα δὴ υηὰ ρα} ἴδιη ἀδζιι ἀαβ δεοὶσηρίϑίο ΜΠ] 
δὴ ἀἴ6 Ηδη4. Ποπὴ μοὶ ἀθγῦ γεγίδβϑαῃρ ἠδ ὺ πιοίβίθη ἢ 6] θη β θη 
διαδίθη πᾶγ αἀἷοὸ Βεάθ ἀ88 οἰσϑηι  οὴθ ΟΥὐρᾶη 8116 Γ ὄὅβεμηι ἢ θη 
Τμδιίρκοῖ! νὸν ἀθπὶ Ὑο Κα, ἰπῃ ϑϑηδίθ, νὸγ ἀϑγίοί, ὈδθοΡ Πα 
(οΡρίδθ 800], ροῦδάθ ἀΐθβ6 γί ἀογῦ ΥΥ γΚϑδηλ κοΐ νουΖιυβδν οἶδα 8]5 
216} ἀδν ΒΙΙάυηρ 'πὶ Αὐρσα, αἷ6 Γ΄ πιἰΐὶ βοίηθγ ἈΠ ίουῖϊς δηάθγθη Ζὰ 
Θοθθη νϑρηΐοθζ. ῇδβ Κοηπηΐθη βεΐίηθ βο  ]Υ ἤὰη ΔΠ6 65 ΡΤ ΓίΘη 

1) Μδῆοῦ 960; Καὶ Γοργίου μάλιστα͵ ταῦτα ἄγαμαι ὅτι οὐκ ἂν 
ποτε αὐτοῦ τοῦτο ( ἀρετὴν ,διδασκειν) ἀκούσαις ὑπισχνουμένου, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ἄλλων καταγελᾷ, ὅταν ἀκούσῃ ὑπισχνουμένων" ἀλλὰ λέγειν 
οἴεται δεῖν ποιεῖν δεινούς. 

2) Υαᾳ!. ΕἴΠ.Ό ΟΕξΦ καὶ 12 υπά Ὀεβοπάογα ἀπ. 1, 
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υπὰ οΥβίγοθθη τηἰ[6}]8 ἀν ἈΠΟΙΟΥΙ 418 οἷπθ τηδρ] δι ρΓο82Ζ6 Μδεδὲ 
ἰὴ διδαίοϊ [πὰ νγ»ἂὰβ Κοῃηΐθῃ 816 ὑπο Νδονί δηάθυβ νϑυβϑίθ θη, 
818 ἀἰα Μόρ ἢ κοὶΐ χὰ ἰὰη, σὰ5 ἱβπθη συΐ ἀηκοη ᾿ποοίθ, Οὐσθν 
η80}) ΠΡ Ζὰ Βομαϊίΐδη υπὰ ΖὺῈ ν] θη Αἴ νο]] ΚΟΙ μη ηϑίθῃ 
σῦγάο ἀογ ἈΠοίοῦ δοίη Ζ16] ἀδῆη ογγοίοδί ἢδθθη, ΘΠ ΘΓ 5'ο ἢ 
Ὠᾶι(6 18 ζυτ ΤΎΓΔΠΠΘΩ ΘΙΏΡΟΥΒΟ ησοη υπὰ 8116 βοἷπα ΜΙ ΓΦΟΓ 
χὰ δβοίῃθη ίανθη ᾿δοθθη Κὔηηθρη. ἢὰ5 ΜΡ ἰπ ἀογ Τῇλαί αἷθ 
Οοπμβοαιθηζ αἴθ 86} γἢοίου βοῦθη ΒιΙἀσθης; ἀθηη 58:16 δγκηηΐθ 
ΠΘΡΘΩ 510) Κοίη δηάογοβ ἩΥββθη 418 θδγοοῃιί δὴ, υπὰ 516 98} 
ηἰομϊ ὩΣ 586 θ8ὶ Καοίηθ 5.{{Π᾿|᾿ 06 Αηδίοἢΐ νοῶ δίδαίθ, βοῃάθγῃ 6Γ- 
κιᾶγία βορὰ ἀΐθ Κοηηίηϊα 465 ΒΘΟμίο5 ΓὮΓ υπηῦϊ2, ἀἃ ὰ 485 δ0}- 
]δοΐ β6ὶθδὶ οὔϑὶ θδβϑιπμηθη 5016, 8 ΘΟ δοῖ, ὑπὰ ἀδγίηῃ ἀΐθ 
Βεἀουΐϊυμηρ ἀογ ΒΠρίονΙΚ θοδίδη ἃ, ἀΐθβθῃ) ΒΘΟἢί6 θεῖ δηάογθη Αἢ- 
δγκοπηυσηρ ὑπὰ Οοἰίθηρ 2 γνογβομαβδβη. 

Νὰ Βαῖ ἔγο το ἀογρίαβ Κοϊησδνοσβ᾽ 1656 (ὉΟηΒΘ 4 ΘηΖθη 86]- 
ΠΕΡ ΤὨΘοΟΥΪα ογκαπηΐ, ροβομνοῖρθ ἀθηῃ Δι 5  βργοοῃθη; ψυβϑίθ ΟΡ 
ἀοοῖ ηἰοῆς οἰπηηδὶ, ἰῃ το σθη γ᾽ Γ δ᾽ ηἷ8 ἋΟΥ ὙοΡ Δ βοῇ 516 
τηἶΐ ἀθῃ Βαβι θυηρο ΔΠΔΘΓΟΡ ϑΟρ ϊδίθη βίδηα. ἴηι 80 οἰ γον 
ΒΟ] 586 58:0}} ἰἢπη νἱίθ]6 ἀδν Ὁδρἰϊἀοίθη, ἀΐα ἰὴ δίδδιθ ρ γα 50 }}6. 
Ζ1616 νϑυίοϊσίθη, 480 ἀἷθ δηρθῃθηάθη δίδαίβϑιηδηηον, 8η. ἨἩΪηΐοΙ 
ἀο [0098 ἀογ ΒΒΘΙΟΣΙΚ γογθάγροη 516 ἱΐγα (ἀϑιηθί β δῇ τηϊΐ 66. 
ΘΟΡΒίβΕΚ; 06 [πγὰ Ζ[616 ἀν 6 ἢ 516 θ814 ὑπυθγ 1 852 ΒΓ ΘΟ θη 
γγᾶσθη. θηη (88 5:{Π|0 6 ὈρίΠ6Ὶ] πτᾶγ ἰῃ ἀΐθβθηη ΖΘ Δ] 16 59 Β6 ἢ 
ἴη ΑΒηΔ.ΠΊ6, (4858 ἢ0 Μ Θηἶρα, ἰῃ Αἰμθη ν ϑηϊρβίαη8, ἀ6Γ δίδαϊ (6 Γ 
ὨΘΘη Αὐκ]ᾶγυηρ, ἀᾶγδη Αμβίοϑζ ϑϑῃοηηηθη ἢᾶίίθη. [ἢ 506 ΓῺ 
ΔΓ 685 Β0Ποη οἷη γογάϊθπϑί Ρ]δίοηβ, ΘΠ 6 αἴ 656 οἰ ΠυΒβγοί θη, 
Θομοίῃκυηδὶ αἷθ Μαβκα ἃρζορ, 8:6 ἰῃ ἰῃγθὴ σδῆγοη θβθη, 4]5. 
οἶη6- ΕΟΓΙ ΟΟΥ ϑορ ίδιικ, πὰ ΖΓ ἀἷθ 80} ]Ππηβῖθ6, ν οἱ] ἱπἢ4]1- 
Ἰοβοϑίθ, ἀδιϑίβθι!θ. ἢ τᾶ νοη βοίηθιῃ [ΘἤΓΟΓ ΒΟΚΡαΐ65 415 ΕΓΌΘη 
σ᾽ οἰσθᾶηη) ἀοΓ Βογυΐ δὰ Το! σοννόογάθη, ἀΐθ ϑορῃ δι ἴθ 4]160 
ΕΟΓΙΏΘη ὙΥ 556 ΒΟ Δ ΠΟ ἢ ΖὰῈ νογηϊοηίθη υηὰ ἢ σαροηῦθοι οἷηθ 
5.{{Ὶ 06 ΥΥ ΟΙἰΔηβομδυυηρ Ζζὰ θοσγὔπαθη υὑηἀ τὰ νου μοί αΐσθη. ϑδαίηθ 
Εἰμὶ κ --- ἀΐοβ ᾿ᾶϑϑδι ἀ6γ νου] θροηάς Πίαϊοσ 561081 ἰηγοίομθηὰ 6Γ- 
Κοπηθη --- βίδηα ἴῃ ἰἤγοη ατγυηάζάροη ὈοΓοὶί8 ἰθϑί ὑπ ΔΓ βίδυϊκ 
βοηὺρ Ἰοάρη Κδιωρί ἀυγομΖυϊθομίθη. ὅδ 01|16 806 ἀθι' Οἀδρθηβδῖζ, 
ἴῃ ἀο 86 Ζὰ 16ηον ἈΠοίονῖκ υηὰ ἴσο Οοηβοααθηζθη βίδη, ρ8ηΖ 
οΥαϑδϑί υηὰ 8ϊ6 Ζὰ οἴμοι δηἰβο οἰ θη θη δίορο σον ννογάθῃ, 50 
᾿ηβϑίθη 00} αἶα [γο ΠΟ ἀηϑ 1 {ΠῚ ἤθη ΟΥὰ ἢ ἀ]ασ θη οΟΠδη ΔΓ 
νοῦ άδη, δυΐ ἀἷθ 16η6 Ζυγδοϊινίοβθη, οἰθιοινι οὶ ΟὉ ἱγροηὰ οἴῃθῦ ἀ6 Ὁ 
ΓΒοίοΥΪ56}} σοθ] ἀοίθη Ζοί ροηοββθη 58:0} αἴθ ῬγΙηοἰ ρθη ἴῃ ἰἤ ΓΘ 
᾿ΠΠΘΓΘη Ζυβδιμηθηἤδηρ αν υδδὶ 8} Οὐδ᾽ ηἰο.. ὙΥΓ 88 ῃ6η, ἀδ8 
Ζ16] ΙΘΠῸῚ ΒιΙάυηρ γᾺ Ἠοιγβο δι ἀν ὙΝΠΚῦΡ, Ὀπροθυπάσηβοϊι, 
υηὰ Ζυο]]οβίρκοῖς ἀ65 δ θ]οοῖο5, Ὠΐ65 86ϊΖζῖ, ἰάθη) 685 αἀἷα αὐ! 5- 
Κεὶϊ ἀ6Γ Ὀαβίθῃθηάδθῃ (θβοῖίζα 468 δίδαϊθβ ἰουρηοῖ, ἀΔ8 γοῃ 80- 
Ρμἰϑίθη νἱθ]ίδο) νορμοϊαϊρίθ βοροηδηηί ΒΘοΟμδ νοη Ναδίυγ, 
οἰρθηι ἢ ἀδ8 ἈΘοδὶ 465 ΒίἄγΚΟΓΘΏ, 8|5 Ῥυϊηοὶρ 465 Ηδῃάθ]η8 
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γΟΓᾶι18. ΑΘΓ ἀΐ6865 τνοϊδὶ ϑ Θά 6Γ δὺ} οἷῃ δΔη6 6 ΓῸ5. (166 ἰἰθσοηάοδ 
Ρυϊηοίρ 88 δοίη Ὁ06116, νυιῖθ αἷθ ἰοίζίθ Ὁ 1.618 46 ὺ υηϑ{Π|᾿ 0 θἢ 
ὙΧοΙΔηβοηδυυηρ ὥθογῃδυρί ἶπδι8. ὨΘηη 16η65 δὶ ΠῸΓ ἀΔπη οἰπθη 
Θίπη, ΘΏΠ ΙΏ28η 418 αἷ6 Ο06}16 4|168 ΗΠΔπα οἰ η8 πἰομΐ ἀἷθ σα 51} 6, 
ΒΟΠΘΘΤ αΐἷο δἰ πη μ6 Ναί ἀθ8 Νοηβοθθη δηβρίθηςΐ υὑπὰ αἷδ 
ἀᾶγδὺβ Πού νουσθ μθηάδη Αηΐγῖοθ6 οὐδοῦ Βαρίογάθη. Ὦϊ6 Βείγοαΐρσυῃς 
ἀογβοίθθη οὐδοῦ 5ἰ πη] ΟΡ Θη1188 ἰδὲ ἀδηη 16η65. ἈΘοΝ νοη Ναῖυγ 
τπὰ ρο᾽ οἰ θοἀδυϊοηά πη αἰ ε Κϑο ρκαὶῖ ἰὼ δίηηθ ἀθ65 Ζ6ἰ- 
δοῖδῖ68. [Ι͂ἡ ἀΐθβθπὶ Βορθ ἱζοθη αἷθ νουβοιἰθἀθηθη 5.1{Π| 0 6 
ἀπ πη5:Π| 06 ΓΘ ηβδηβιμίθη Ζυβδιηπηθη; 806 816 ἴδϑβϑθη ἵδη 

. ψρβο θάθη ὑπὰ ροθοη ἰἢπὶ αἰηθη νου βοῃθάθηθη [ηἢδ]|1. ΡβΡ]δίοη 
88} αἴ ΘΙ ΟΚβο ρος ρογδὰθ ἰῃ ἀ6Ρ Βεοίγοϊυηρ 468 βοϊδίίσοη  )6- 
5608 ἰῃ Μοηβοῦθη νοὴ 66Γ Ηδιγβο αι ἀονΡ δ} ἢ οὶ: 56 η6 
αορηοῦ ἰο!θη ἀΪ6855 [γ ρ᾽οἰ ἢ συ ἶσ υηἀ4 ἀΐο ΟἸΠΟΚΒ6Ι σοὶ. ἢυγ 
ἀδῆη ογγϑίο θᾶ, ΘΠ 510) αἴ6 βἰῃη ονα Νδίν τηδρ! οἰ ἔγοὶ ἀπὰ 
ὑηροθυπάδη μονοροη ὑπὰ γνορ (θηυ88 Ζὰ ΟΘη}85 θη ΚΟΠηΐθ. 
ὈίοθοΡ ἀοραηβθαίζ ἰδ ἀ6Γ ἰπηογα ἀγυηά, ἀ6Ρ Ρ]αίοη ζὺν Αὐἴδβϑϑιιησ 
ἀἴο865 Ὠίδίοσοβ ἰγίθ, τἰΐ νη Γ ἴῃ ΔΕγ οἷ, σοσοη αἷ6 διΓῦ- 
θὴρ ἀοΓΡ ΖοΙῖ ἴῃ ἀΐθ Θοθγδηκθη (γαῖ. 

Ηΐογσιι ΚοΙηπηθη ἢ ποσὶ οἰηΐρα ἄυβΖζογε Βοινορριηάο, ἀΐθ 1 
[ἂν ἀἷδ γἱο ἶσο Αὐῇδβδυαηρ ἀ685 Ὠίαϊορβ πίομς οὔπα Βοάἀρυΐιησ 5ἰηὰ. 
Ὁ1Ί6 Βουγβομοηάς Ζοι ἀὴρ γᾶν ἰῃ ἀοη Βυηάὸ ἀογ ἀγεοὶ ΑΚ σον 
(65 δοκγαίθθ ραερθὴ ἄδθϑβθη ΕΠ ἀηργοίϊΐοηἀά νογροβο γι οη., ὕπι 
Β6ΙΠ6Ρ 1  οηβ δ σοὶ! νΠ]6ὴ Ὠδίλθη 816 ἴῃ Ναιηθη 465 ϑίδδίθϑ 
ἀυγο οἷη δθη! 1668 ἀογο αἀἴ6 γογυγ Βα ηρσ ἀθ5 ϑοκγδίθθ 6Γ- 
νὶγκί. 850 Βαῖίίϊα ἴῃ ἀογ Ῥούβοη Ὧ65 ϑόίγαῖίθβ ἀἰθ ΕΚ ἀυγοὴ αΐθ 
ΠοΥγβομβοηἂς ΡΟ Π ΓΚ 50 οἴη θᾶ οἷπο Νίθαον!ασα Ἂὐ πίθρη. δίθσϑθη 
Κομηΐθ 816 ἢν δυΐ ἀθὰ σερίοίθ ἀ6Γ ΒΒ ηβ δῇ, ἀ6Γ ΡΠ Π]ΟΒορΪ- 
βοόῆθη Ὀπιεγθυσηπμηρς υπὰ Καὶ κ. Ὦ16 βοκγδίίβοῃς ΕΑΠΪΚ Ὠδί6 5ἰοἢ 
δι! αἶα Τυσοηά!θῃγο [ἂν ἀδ5 [ηἀϊνίἀ απ θαβοῆγδηκί. Ρἰδΐυη 
ογννοίογὶ ἄθη νοὶ ἀ6ν Γίογϑυομυην; οὐ νὶρς αἷα ΕἾΔσα δα, ἴῃ 
ΘΙ οἤ θη ὙοΓ} }1η18. 16η6 ΕΓΒ σὰπὶ δίδαίς δίθῃθ υπὰ ὁ ἀΐδ ΠΘΡ- 
βοῃοηάο ΡΟΙ ΕΠ ἴῃ σαρθηῦθον οἷηθ ἵῆογα Βογθοῃιίσυηρ ἢᾶθ0 6 ΟὟΘΓΥ 
πο. ὙΘηη σὰ 50. Οἤθη [Πηἰ γα σμυηροη ἀ6Γ Τοά ἀδ68 ϑοικγδίθϑ, 
6 Ζὰ νου ίαη, ἀθ ᾿σοη ΡὮΟΘορ θη οἴποη θοϑοηᾶθγβ ψὶγ- 
ΒΔΠ]Θηὴ ΑηδίοϑΖζ βἰοίθη πηοοἢΐθ, 850 [ῃγῖ6 ἀ6ύβ 06. ἈΠνΟΓΚΘΠΠΡΑΥ 
ΖῸΓ βοᾶν ΑὈργθηζυης υὑπα ἰἰοΐογοη Αὐ[ίαϑϑθυησ ἀΟΓ σνοη ἰΠτὴ 
δῃσοθαυΐοῃ ΥΥ 556 ηβοηδί!. Πηἀὰ ποσὶ οἷηθ δηάογα γογῃι πησ ᾿ἰορί 
ὩΔῆ6. Ρ]δίοῃ ῃοοἢΐο ΟΝ] τηδη0 6 ΑΠοΓΙ δ ἀΔΡΏθ6Ι Ζὰ ΟΥΔΏΓΘη 
Βάθθη, ἀ855 Γ΄ δἴοῃ νόῃ 8|16Γ ρο  ἰ ἰβοῆθη Τηδίϊοκαἰΐ ἴογη ΐ6}} υηὰ 
ἀἶο ΡΒΙΟΒορ6 Ζὰ βεΐηθῃ [ΡΟ Βθογδ δοῆ 6. θη αἷθ (6}}}- 
ἀοίθῃ δθῖηθν Ζοῖῖϊ βϑᾶμῆθῃη δθϑθῇ ἢὺγ ἰῃ Ἃἀ6Γ μοὶ! ἰδοῆοη ΤὨδιϊσκοὶὶ 
οἷπθ ἀ65 ἰγοίΐθη Νίδηῃθ νὐγαΐρο Γ,οθοηδβδυΐσαῦθθ. ἀδροη ἀΐαθ6 ΑΠ- 
συῖ δα πηοολίο Ρ]αίοη νἱ 68}]} δἰομὶ τ ηβ θη 5ἰοἢ 86]}08ῖ ζὰ νου ποῖ ἀΐσ η. 

δο 8, βίοῃ ἀδθηη Ρ]αίοῃ δὺϑβϑ ἱπήθγοη πὰ ἃυβζογοη ἀτὔπάρθη 
νου δη ϑδῖ, ἰῃ οἰηθπὶ Ὠίδίοσο αἶα ΕΓαρθ ἤδὺὸ) ἀθπὶ ὑδΏγοη τἱπὰ 

11 
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[4]|5ο θη ΓΘ ΘηΒθογυΐ 4685 Μοηβομθη Ζὰ ογγ τη. δίθϑοιῃ [Ὁ] ρί8 
ἀἰ6 τιοιουίβομο Βιἀυηρ ἴῃγο ϑομῦϊογ χὰ, 16ηθη ζΖοίρίθ αἷς ῬἈΠο- 
Βορῃΐθ. Μίδη πηυ88 ἀδ[16 1 οἰμογβ (8. πἰοἢΐ οἷηθ 8186 1{|66 Καὶ κ Δ6Γ 
ἈΠοίοΥΙΚ ἴῃ ἀθιη Ὠίαϊοσο ἀογρίδβ οὐ ναγίθη: ἀθηη δυΐ ἀἷ6 Ἀδροίῃ, 
Ια βἷ6 θεν ΕοΡιηβοβίδι[πρ ἀοΥ Βοάθ δυ[βίθ! θη τηοοῇία, Κη) 
65 ηἰοπί δῆ; Δ θγ γβοῖῖὶβ ἀδγ Πηδ 8406 δι ἢ; πΙοΐ ἀᾶνοη 8.566, 
ἀ855 αἷ6 Εγόγιογυησ Ἃ6Γ ΒοΖοίομηδίθη 581{{ΠΠ᾿|Ὸ θη Εγαρο 8λὴ ἀθη Β6- 
οὐ ἀον ΒἈΠοίοΡΙκ δηκηῦρι; ἀΔ 6 ἀδγῖ δι 56 ηἰοῆΐ ἰῇ ἀη}}6- 
δ πη. ΑἸ]Ρ ιη δἰ ἢ] 16 11 Ζὰπὶ ἀερθοηδβίδη ἀ6Γ ΠΠΠ ρου βυ μη ΠΔΟΙ]ΘῺ 
ΜΌΪ6η. δῖα ὅδοιθ ᾿ἰθρί 800. ἢ]Ὶ6 ἈΒοίονῖκ Κομηπΐ ἴῃ ΕἾασα ΠΔ0}} 
ἴΓῈΡ δίθ!!ὰηρ Ζυαὶ [θθη ΟΟΟΥ ἴῃ ϑοίθγῃ 8.6 Οὐὔβδῃ ἀδὺ ρΡο]Ϊ- 
(Ιβοῆρθη Τηδιϊσκοὶ! πὰρ. οἷ 8 06 ἴῃ ἀΐ686} ἀΐθ Αὐΐσαθθ 
(65 Βγρουβ θυβο δ Π 88}, σὰ} 8ΐ.ἢ} αἰ6 Βίοις Ζυρ οί [Ὧν ἀἷ6 
οἰσθηί ομθ ΓΘ θΘηβυπϑί 05, Πα ἰπ 80. Γη ΚΔΏῺ 65 510} θεῖ ΠΙΓΘΡ 
Βοείγδοϊίσην Ζυρ]οἶοῖ ἢ) οἷηθ 5:{Π| 6 ΕὙᾶσα νοη δ᾽ βϑιηθίμεῦ Β6- 
ἀδυίυο ἤδη]. ΑΡδΡ ἀδηηοοῖ θονορί αἀἴθ686 5101} ἰῃη θοῦ ἢ 8} ἀρ ν 
θοοιηΐ δ ΚΟ ὈΓη ἀΓγοῆζθοη. [)845 ᾿ᾶϑϑί ἰοῦ δὴῃη (ρθηβδίΖοα, 
Ζὰ ἄδιη ἀΐα ΡΙδίοπίβοιο {Ππἰογϑυσμυηρ Εἰ γί, ἀδυ 0 ἢ} ΘΓ ΚΘηηδη. 
ον ἈΠοίονΙκ ἰγῖιι οἰσαηι οι ἀἴ6 ΡΠ ΟΒορΒΐ 6 σαροηῦθοῦ; 806 νΐθ 
]6ὴ6 γερίγοίογίη ἀοΥ ῬΟΙ ἶκ ἰδ, 50. ογβοιθίηϊ ἀἴθ86 Ὧ0Γ ἴῃ 66- 
βία! ἀοΓ ΕἰἢΪκ. Ρίαΐοη ζοίρί, 4888 ἀΐθ δοῃίθ οἰ ἴῃ ἰἤγθη 
Ρνϊηοἰρίθη" Πὺ δα ἀδγβοίθοη ΕἸΠΙΚ συπθὴ Καηη, ἀΐθ δ.0}}) ἀθιη 
ἸπαϊνιαυυπθΒ ἀΪ6 ΓΘ Ροηβδυΐσαθθ νογβοῃγοὶθί, ἀ888 ΡῈ} ἀδ5 [ηασϊνὶ- 
ἀυυη) ἐγϑί ἀδηη 5160} ἀογρ ρο] ἰϑοῆθη Τ|διϊσκοῖῖ ΖυΖζυαν οηάθη θ6- 
γΘΟ ἰοΐ 5εῖ, ΘΏη 685 5.6) δἰ 8.6} ἰῃ 50 ἢ νο]δηάοῖ δῖ; υηὰ ἀδηη 
ὨΠῚ πὲ ἀἰδβοὶθα Αὐΐσαθοθ δυο δὴ ἀ6ἢ Βὕγρογη βοϑίηθβ ϑίδδίθϑ Ζὰ 
Ἰόβϑθη, τηἷΐ οἴηδθιη γήογία, ἀΐθϑθ ἤθϑϑοῦ Ζὰ ᾿ὩΔο θη. ἴη ϑοίθεῃ νὶγὰ 
αἶα ΡὨΠΟΒΟΡἢἾ6 800} Ζυγ γαομίθη 1,6 θοηβκαηβῖ, πἰοζ ὈΪο8Σ [γ ἄθη 
οἰηΖο θη, βοηάθγῃ 800} [ᾧν αἷδ ᾿ῃηΘη80} 1006 (686 50ῃδ[, 616 τηδη 
διαί ἠθηηί. [5 Ζίεϊ ἀδὺ [84]56]} ἢ 1,6 ηβιαηϑί ἰδὲ Βοίγ  εἀὐϊσυαην 
ἀἐν [581 ἴῃ ἰἤγΘη ὑγθ 86] πάθη (ἀθβία! θη; ἀΐθ τὸ ἃ ἢ ΓΘ Μ0}}} ἅμ 6 Γ8}} 
ΩΓ ἀδα αὐυἱϊἱὸ Ζυῦ ΠοΙΓΒο δ Ὀγίησοη. ἢ ΔΠΟΡ ὉΠίο ΓΔ) 68 
ΡΙφίοη ἰῃ ἀΐδβθῃ Ὠίδίορα, ἀδ8 αυϊοὸ υπἀ ΑὨροπΘἢπΊ6 τ 556 80 δ[ϊ!- 
ΠἸ.ἢ Ζὰ πο γβοϑ ἀθη, 

1. βοθηθσὶθ ἃἀθ08 Ὠ 1810 ρ98. 

ἃ) ΡΟΓΒΟΠΘΗ. 

Εν ἀΐα Καηβι 6 γΊβο Βα Βοῃδηάϊαηρ ἀ68 Ὠΐδ] 565, ἀυγο ἢ 6] 0Π 6 
ἀἴθβοῦ 415 οἷπθ ἀ6ν Κυπϑιίογιηθη ἀ6Υ ρῃΓοϑαίβοϊιοη Ἀβάδ ἀδπὶ ροῦ- 
εἰ5οθη γᾶ οὐοοηθῶγιϊ. σοροηῦθον ΓΙ, ἰδὶ στο ἀδΡ ϑΓδβζΖίθη 
ὙΠ ἰσκοῖι αἶα ΥΥ4}}} ἀ6Γ Ῥεγβοῆθη, ννϑίο!α ἀδν ϑοἢν [5.616 Ζὰ 
ΤΙΓᾶρογη ἦἐ8 σϑργᾶομθ8 δ. [8485 πίοῃί σογδὰθ ἀἰδ]εηΐβθ, ἀἷδ 
ἄθ Ὑογκα 5608. ἀθὴ Νδῃθῃ οἰ, δυο ἡοινγοηάϊρ 8415 Ηδυρί- 
Ροῦβοη Ζὺ βοίγδοϊ θη ἰδί, ζοῖοί βδείιοη, οἷ Πάδον ΤΠ] ΡαγΌΠ οΚ 
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νοι αΐθ ἀδῃ Ρ]δίοη ζΖυροβοιγίοθθηθη  ογκ6. Τνγᾶσί ἀ0601) Κοίη65 
ἀογβοίθοη ἄδὴ Νδιηθὴ (65 δοίγϑίθϑβ αδἷἱβ [76 γβο  γῖ , ΤΟΜΟΣ] 
ἀἴαβογ, οὐδϑν εἱοῃισοῦ, οθθη Μ 61] ΘΓ ποῖ Ὀ]0852 ἴῃ οἴῃ θη," 80η- 
ἄγη ἴῃ ἀθῆ πηδίβίθη (Ὁοβργδοθη ψϑηγηδίι αἴθ Ηδιρίρογθοη ἰβῖ, 
ἀ. ἢ. ἀἰθ)οηῖρσο, σι  οἢ 6 ἀ6Ρ ΘΌΠΓΙ [5166 Ζαπὶ ΤΊᾶρΟΡ βοἰπὸγ οἰσθῆθη 
σοαδηκοη, (οδίπμηυηρ ὑπὰ Βαϑίγθθυηρθη ρῥοιηδοηὶ ἢδί. Αποἢ ἰὴ 
πηβογοη Ὠίαϊοσ δαὶ Ρ]δίοῃ ἀΐθϑθ Ἀ0]16 βοίηθιη ρϑιθθίθη 1 ἢΓΟΡ 
φζυρσοίμοι!. Πίσοδου ἰδὲ ἀυγοῃρδησὶσ ἀογ ἀοβργδο βίο ορ, ἰηάδηι 56} 08 
ἀϊο]οπίρθη ΑΡβοῃηϊ 6, γ ομ6 οἴη Αὐϑηϑῇμηθ Ζὰ ΠηΔΟἤ θη 80 θ᾽ 6, 
ΠῸΡ ἀᾶΖι ἀΐοπθη, ἀΐο ΓΔ} σοῖς ἸΘἋΟΥ Δηάθγη ΡΟΥΒΟῚ Ζὰ (6561) 
Βορυΐα ἀδγσυίμαπ. Μίι ἀδεγ [61 6ΠΠεοἸ 6 16 Βοίδιΐσαης ἰῃ ἱπηϊρϑίθηῃ 
γαγθδηάθ βιθῃΐ ἀΐθ β {ΠῚ} Οσβίπηυησ, αἷ6 ϑδοκνιδῖίθβ ἰῃ ἀΐδβϑιη 
ΤΥ ΓΘ τἱΐ Βαβοπάογοπι Εγηδὶ υηὰ ΝΔοπάγαοῖκ ρορεηῦθβοι. οἶμον 56 ὮΓ 
νου βάθη θη Πθη- υπὰ Ηδηαϊυηρδν οἶδο νογίγ 1. ΕΤ χοίρὶ βἰοὴ 
ΔΒ πίον, σὶρ ἰη δηάρθγει Ὠί δίορθῃ 2), 418 ἀ6γ δῃῃη, ἰπ ἀθ6η) Ὑ8Γ- 
βίαπά υπὰ Ὑ1Π16, Ποηκοη υὑπὰ Πδηάοίη ἴπη βοῃδηβίοῃ ΕἸΠΕΙΔηρ 
86} 0816 5816 ΚΙ γος ογβϑοῃοίηθη. Νδοῦ 46] ἃ Πᾶθθη νὶγ μη 
ὉΠ5 818 Βογοῖίβ ἴῃ γόγρογ μι οκίογοπι ΑἸ οι ΒΘ 6 Πα Ζὺ ἀθηΚοη. 

[πῇ σοροηῦθον ἰγοίθη αἷθ δηάθγθη δὴ ἄθη ἀοβργᾶοῃο Βειμοί- 
᾿ἰρίθῃ Ῥογβοηθῃ 80 Π0η ἀρϑϑορθη οἰν 88 ζυγοῖς, Μ06}} Καοίηθ οἰηζίρε 
[Γ΄ 58.) 8] εἴη ἀΐθ ἢο]]6 48 ὙΠ Δογραγίβ ἀυγομζα [ἄπ γθη Βοϑιγηηΐ 
δι, ΒΟΠΟῸΘΓη αἶ686 5'οἢ υὑηΐοῦ ἀγοΐ ῬΟγθΟηΘὴ πἰοἢξ ρδὴ2 ρ]θῖοἢ- 
Ιηδϑ5ζὶρ νου}. 80. Κοιηπιί 685, ἀ888 ΟΥ̓ δᾶ 8 ηϊοϊηὶ οἰημηδὶ ἴη 
ἄἀθ αγδάθ, νὶβ ἀἴ65 γοῃ Ῥγοίδοογδθ ἰῃ ἀθη οἰ οὨηδηγίσοη Ὠΐδ]οσ 
ϑεοβαρὶ ποιάθη Καηη, ἠδοῇθδί ΦοκΓαίοβ ἀΐθ Ἠδυρίγο! ]8 Βρίε]!, ΕΝ 
οἴννα οἷῃ ἄδη!οῃ6 ϑίο! υησ οἰπηίιηηΐ, ψι6 [8065 ἴῃ ἄἀθδη) (ἀ6- 
ΒργΓἄᾶοῃθ ἀΐθ8θ8 Νᾷῃηθηβ. γ)αωαβ ἀθπὶ (ογρίδθ ἱπάθβϑθη δοζῦρ!ο ἢ 
ϑδϑῖποῦ Βούοθυϊυηρ ἷπ Ἃ6Γ Καηβί γι βοῆθη (σοϑίδηρ 465 ὙΘΓΚ65 
δηΐζοσοη ἰγά, ἀ45. ψὶγαὰ ογβοίζί ἀυγοῖβ ἀθηῃ γογζαρ, ἀοΡ ἰἢπὶ ἴῃ ἀδὺ 
δ᾿ {{ΠΠ| θη Ὁ γ Πϑο δίζυηρ νοῦ ἄδθη θοίάθη δηάθγοηῃ ΜΙ ΠΙΘΓΓΘΘΉΘΓη 
οἰηφογδιπ ἱρὰ. Πθηη ιθηη δυο β6ῖηθ [Θἢγο ΒοΓοΙ8. 616 Καὶ πο 
ἀ6Ρ. ἀη5}{{Π Π6η ΥΥ  ἰΔηβομδυῦηρ ἴῃ δίῃ ἰγυρ, αἶα Ρίαίοη ᾿λοκἄπιρίδη 
ΜΌΠ16, 80 ΜᾺ αἷ65. ἀ00 ἢ} ἱῃ 580 υὑπϑηϊν 6 6 Ρ ΕΌΓΙ ἀ6ΓΡ ΕΔ]}, υπηὰ 
ϑαίη ρ8ῃΖθβ [θη ΜΆΓ 80 ΘΕΡΌΔΓ ὑη6 80 561} οἷῃ Ζοιρηΐβ γοῇ 
5. {ΠῚ ΠΡ ἀοβἰπησηρ ηΔ0}} ΔΙ] ρειηθίη ἢ6]] ἢ ΒΟ ῃοΓ Αὐαβθυηρ, ἀ85885 
6Ρ πίοι [(ὮΓ αἶα (οηῃϑβοαυθηζθη νογϑηϊ τ γ ἢ σοιηδοῆΐ στ γάθη 
Κοηηΐο, αἷθ ογϑὶ βοίῃε ϑδοῃῦϊοῦ υηὴα Αηδδηροι ζορθη. ΕΤ 56] 8ί 
γγ 9] ] 6 πἰοἢ 5 νοΐ δοίη 4158 οἷη Νήοίβίον. 465 ογίβ υηὰ ἀογ Βοάο,. 

ἀογ αἷο Κυηδὶ, αἴθ ΟΡ πιϊί 80 οῆθῃ Ετίοὶρς ἀθῖθ, 8.0}} δΔηᾺ 6 ΓΘ Ζὰ 
ἸθῃΓΘὴ νογϑίθῃθ. ϑοίη ΕδΏΟΓ δῖ, 4855 οὐ ΠΟΙ ἀδθ ῬΎβθἢὴ αἴθ βοὺ 
Κυηϑὶ Κοίηθ Κίαγ Εἰηϑίοης θ6εῖίζὶ πὰ ἄδθη ὙΠ ἀΟΓβργαο ἢ πἱοῃί 
βοιηογκὶ, ἴῃ τ ]Οἤθη) Θ᾽ ϑοἢ τηΐϊΐ βοΐπθη οἴροπθη 58ἰ{{Π|Π᾿ἢθη Αη- 
βἰσμίθη Βοῆηαεῖ. 6 υπϑ. {Πρ ΟΥυηαβϑᾶϊζο, ἀΐθ ἀΟΓ νόοη ἴῃ 
δοῦθιεη Κυηδὶ ΘηΒργθομθη, νου γοίθῃ ϑοη6 Φὔηρογ. ΕΣ 86 ]0ϑι, ἀ6Γ 

1) 5. Εἴη]. 2. 1 Β. 5 88 ἢ 
2) 5. Εἴη]. ζὰ 1,μδοῆ δα 8 4. 
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Βοὐδηγιθ Μείβίογ, {τ πιϊξ Βονδηγαηρ βοίπορ γα στο ἀθ 66- 
ΒΡΓἄΟΠ6 ζυγῦοϊ, ἰῃ ἀ6Πὶ ΟΓ ΖΡ Κοίηθ ἀϊδίο ἰΐβομῃα Μοίβι γβο δίς, 
ΔΌΘΙ ἀοοῇ οἰηΐσοθ γεγβίδηἀηἷβ [γ ἀΐδοκίίδοιῃθ Μοιίῃοάς ροζαοϊρί 
ἢαϊ. ΜΙϊ ἱπ ογγοίοιί δοιγδίθϑ βοὶῃ Ζ16] οἤηθ ϑοινιογ οι, ΑΡΘΥ 
δυο ἀᾶπη, 48 6Γ 86 ῃ8ὲ μαδβίοσί ἰδ, νγαὰ 6Γ Ὠἰοῃϊ ΘΙ ρΡἤΠἀ] ΟΠ, 
Β0πάογη ον δηγί οἷη [ΘΠ [165 [πίργοβϑθ δὴ 46 ηἰογβυ μη, υπὰ 
Θηη ἀἷ6 1,6] ΔΘ ΟΠ Δ ΠΟἢ Καὶ οὐον Ἐπιρῆῃα] ἢ κοῖς βϑίηον ΒΟ] 6 Ὁ 
ἀΐοθ86 χὰ βίὄόγθῃ βϑυοῆΐ, νεγη 6}1 ΘΓ, ἀ6Ρ Μεϊβίοῦ, ἀυΓοὶ 86] ἢ ρ6Γ- 
56}1101165 ΑὨΒ66η. 

ΡοϊΪοβ ἰδὲ ἀδγ οἷπο δοῃ!ον ἀθ8 ἀογρίδ8, ἀ6" ρἰοῖο 80 [ἢ πν 
16 5.616 ἀ65 Μιζυηϊογγοάηογβ ὕδογηϊηηηι. Ὑοη βοίηθη [1,66 η8- 
υπηϑίδηάθη ψΐββοη ΜΓ, 6858 ΟΡ ἴῃ ἀ6Γ ἀυγοι Βοἰ οἴη ππὰ Μοὶ 
ὈΙΒο μά 6η 510 }ΠἸ|δοῆθη διδάΐ ΑΚγαρᾶβ ραθογθη, Ἃ]50 οἷῃ [,δη ἀϑιηδῆη 
ἀ65 Βανι ιηΐίοη ΡΒ οβορῆθη υπὰ διδαίβιῃδηηθα ΕΠ ΡΘΘΟΚ]658 ἰϑί, ΑΙ5 
δύηρον ἀογ ΒΠΘΙΟΡΙΚ 560}}}058 ΟΥ 810} δὴ Οσογρίαᾶβ ἃη, ἀθὴ 6" δυσῇ 
δυΐ βοίπρη Βδίβοῃ βαρίοϊϊοίθ, {π6}}5 ὑχῃ ποῦ νοη ἰδ 2 ἰΘΓΏΘΗ, 
186 }}8 απ 56108ι1 Ἀυἢ πη σοη βϑῖηο ν Καυηδί[εγιρ κοῖς οἰπΖυθγηΐθη. ὅ0 
ἰϑι δ΄ δ! ἰεἰχί τη ἰἢπη Ὡ8. ἢ} Αἰμθη ροκοιηθῃ. Νοσίι ἰδ ΘΓ 
Ἰυηρ, νίθ Ριαίΐοη διυβαγοκ) οἢ ΠΟΡν ΟΠ ΐ, 06 βοίηθ ϑουγ δε Γ 
αἰ ἈΠποίουῖκ Πδί ΟΓ πδὸ} 4062 Β ῥογεϊίβ. νογίαβϑί ἡ) 1686 50 56- 
Ὠδηηΐα τέχνη ἀδΡΙ ΠηΔ} 5100} 806 πίοῃϊ 818 οἷῃθ δὺῇ δγκαπηίθῃ 
αγυπάβαίζοηῃ θογαΠ6η46 ἸΤμοοῦίο ἀθηκθη. Ζυ οἶμον 50] ἤθη ψὰγ Ρ. 
00 νοὶ υηδῃΐρο Ὁ 415. ἀογρίδθβ.Ό. ΕἼ αὶ ἀΐδδοη οθ8 ἢ πὺγ αἴθ 
Μιι6Ι] ΔΡροορηΐὶ, πὶ ἀθῆθη τη αἃἷ6 Ζυ δὄΓΕΓ σὰ Ὀ]Θηά6η νογηδῇ, 
ϑὅδη2 δ5ΖΟΡ 6 ΜΙ ἀ68 Πδαθβοβιηθοκοβ32), ὑπα δὶ ἀΐθ88 85 
οἷπα Βογρκο. δῖ6 Ζῦρο, μος Ρ]δίοη ΖΓ ἀδβίδιυηρ 56 ἴῃ 65 
ΒΙΙά68 νογνναπάροί, ζαίσθῃ ἴῃ ὕδγίσθηβ 815 οἰῆθηῃ υπβαίίθη, ΟΡ 
ϑοθι] 6. ΠΟΘ “ποις ΘΟ βοηθη Ἰυησοη Μδηη, τωἱΐ ἀθϑβθὴ ὕη8}8- 
ΒΟ ἰάθη. 6 Ρϑ θογβοθαηρ ἀΐθ Οενηρίρίρκοὶς βοῖηον Ἐιοἰδίθηρ 
τὴ ργο βίο ὙΠ ἀΟΓΒΡΓΌΟΝ 8ιθῖ, Εν αἰδ] Κι 56 }6 Μοι ποθ αὶ ΟΓ 
98 Καοίπθη δίηη; ἅδον ἀΐθβθ π88 6 ζὰ ψὶΘογΠοἰΐθη Μά] θη θ6- 
Ιἢγὶ νογάθη υπὰ ζίοηΐ 516} ᾿ηδηοῆθ Ζυγοοίν οἴϑυηρ δον θθβδη- 
ϑὅθηθ Εδθ]οΡ 2. ἴη 5.{Π|ἤθὴ ΕΓδρθη ζαϊρὶ 6Γ βου Ὠ 1 0}16 
ἨΔ μοΐϊ.4) ΕΥ Κδῆηῃ οἷῃ ϑον 8868 ΔΗ ΘΌΟΓΘΠ6Β (οἰ }} [ἢν ἀΐ6 51{{- 
ἰοπὸ ὙΝΕΡιὨϑομδίζυπρ (τὸ καλόν) τη βο ἢ ον Ηδηααησοη πϊοΐ 
γουὶθυσηθη; ὑπ ἀοθοἢ ἰβὶ βοίῃ βϑηΖθ8 ϑίγουθη ΠῸΡ δυΐ Ενπογθυηρ 
υπὰ Βοδ᾽2 ἄυβζογον ίδοῃι σου οηίοεῖ. Ὠΐθθ6 θοπυπάογιὶ ΘΓ, )ὸὸ 516 

1) ΟΒτγοηοϊορίδοϊα Οοηδυϊρ καὶ ἰδ ἔγο ἢ ἰού Ζὰ Γογάοθγῃ. 
2) Ιχὶ Ῥηδάγυε (261 Ο) ννογάδθη ἰδ 48 ἀογαγίΐσε Εγβπάθπησθῃ Ζαπι 

Βεδυΐ ἀογ εὐέπεια ζυρεδοιγίεθεη διπλασιολογία, γνωμολογία, εἶκονο- 
λογία υπὰ ΚἄηΞι!Ἰοδ6 Ῥ͵οΣ ἀπ σοη ποὺ ἀθ ογρδηρε ἀεβ [ἱκγιηπηΐἷοδ. 
53. βροηρεὶ ἃ. ἃ. Ο. ρ. 84 844. 

8) Αα ἱμπ ρᾶββὲ νογίγο οι, ννὰβ ϑοκγαίθβ ἱπὶ Νίοποῃ (10 ΒῚ) πιὶΐ 
ὈΠΥΘΥΚΟΠΏΌΒΓΟΓ Ιτγοπὶθ στοὰ ἀδθη ϑοβά]ογη ἀθ8 Θογρίδβ βαρ: καὶ δὴ καὶ 
τοῦτο τὸ ἔϑος ὑμᾶς εἴϑικεν (Γοργίας), ἀφόβως τε καὶ μεγαλοπρε- 
πῶς ἀποκρίνεσϑαι, ἐάν τίς τι ἔρηται, ὥσπερ εἰκὸς τοὺς εἰδότας κτέ. 

4) 5. ἀϊοὸ Βεπι. 2. 474 Ὦ, 

"» 
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ἰΐπιὶ οἰδηζοπα οηἰρσὀροηίῖι, υπὰ ρογβίθς ἀδθοὶ σδη2] 10} ἀδ8 [ΠΠ- 
αἰ ἢ6 ἀδγ ΖΡ Εγγοϊομαης ἀ68 Ζίο!65 ἴη Αηπθπάυηρ σαργδοιΐθη 
ΜΙι6Ι, 16 Βείδβρί θα ρσυΐοῦ πηὰ 580} πη} Ὁ ΗΘΓΓΒΟΠΟΡ, σπῸΔ] ρ6- 
ΟΡ ΘΙΟΓ πηὰ ροβοίΖί βου Ζιυβίδηἀθ, τ οἢ6 861 η6 οἵσαδηθ γαιογϑίδαϊί 
μοὶ, μᾶῦϑῃ ἱππὶ πἰοῃΐβ ροθῆρι; νἱδ 6} ἀΐθηϊ βοὶπ οἰσθηθϑ Βοὶ- 
ϑρίϑὶ ἢ ἀδζι, γϑο]λ ΔηΒΟΠΔΌ] 1.) ἀδγζυαίμυη, νἱθ σϑηΐρ ἀ88 ἀ61η 
Οἀογρίᾶ5 δρροπδιῃϊρίθ Ζυσαοδίδηἀηΐβ δυΐ ΥΥ̓ΔΗΓΠοἑ Βογυπίθ, ἀ 885 
ἠδ ἢ Εγκοηηϊηἶβ δυΐ ἀθ σορίοία ἀ65 ΒΘΟΙ 68 ὑηὰ ἀον 5 :{{Π||Π6}}- 
Κοὶι οἷη ὑποηιθοῃγ ἢν ΕΥΓΟΓαΘΓῊἶ8. [ἃ δοίηθη {Πη1ουγῖοἢΐ ἴῃ ΘΘΓ 
ἈΠοίογῖ 86]. διὸ σογίησο ΒιΙἀυπσσκγαῖ, ἀογβοίθθη ον δηνγί διοἢ 
8Δὴ ἄδηι οἰησοθι ἀοίθη Φὔηρον ρογϑδη! ἢ, ἰἢΓ6 νογιηθί ἤθη Ζ1616 
ἔτη ἀαροηβδίΖ Ζὰ 5. {{Π|ΠΟ θη Ογυπαβδίζοη 516] } 6 βϑίηθ ἴῃ δἷοἢ) συ 6 Γ- 
ΒρΓΘΟΠοη θη Αηβιοΐθη ἰῃ8 τγοορΐϊο [ἰοἢ!, Ζυν ὙΔΘΡΙθραησ 66. 
[Δ|58 0 6 ἰδὶ ηἰοἢ8 σποϊϊον οδιηὶσ ἃ1}5 ἀΐθ αἰΔ] ἰἰβοῆς ΕπηινοΚοϊ υηρ 
ἀθ8 Βοϑίθβ νοῇ ὙΥ̓ΔΏγοἷϊ ἴῃ ἀθηβοίθθη. Αὐδ ἀἄθπὶ Οαδβασίθη βγῇ] ΐ 
ἀϊο Βοἀρυΐϊυησ, σι ῖομα Ροΐοβ [ᾧγ ἀΐθ Καηϑι!ουίβοα ἀοϑίδ! πῦ 68 
Ὠιαϊοσοβ ἢδῖ. 

ἴῃ οἰηθῃ πάγῃ, ἰγοίθγθη Ὑ Ρ ἢ] η18 Ζὰ ἀοΓγρίαβ βἴθμί Κὶ ἃ] - 
11 Κ165,. ΘΠ β0ῇοη ΔῸΣ 6Γ 845 ϑοῃῦϊο. ἀφϑϑϑίθθη βείγδοῃίοὶ 
ψογάθη Κϑῆη. ἔθει β8οίηθ 1,6 θην δι ηἶ880 τΐββοη σὶρ ΔΡ6Γ 
γγοϊζοῦ. ὩΪ 68 818 γγἂβ 808 ἀθὴ Ὠίδϊορϑ Ζ1 δηίηθ ποθ ἰδέ. ἨΔΓ- 
ΠΔΟἢ ὙὙΑᾺΓ ΘΓ 8.5 γΟΓΘ θη δίδηἀθ υπὰ Γοΐο! : ἀδηη αἷη ίἥδηη 
ψιῖθ ἀογρίδθ γογβϑοιηδῃϊ 65 ηἰοηΐ μοὶ ἰδ δρζιιβίοίσθη. ΕΓ βίϑῃί 
δυῦ ἀον Ηδῆῃθ ἀδγ Ζο Ὀἰ]ἀυηρ, ἰδὲ θονδηάορὶ ἴῃ ἀθη Ὠ᾿ΟΒίοση υπά 
ἢαΐ 510} σ8η2 ἀδὺ ΡΟ Εἰ ἱκπ σοναπηοῖ. ΝΟ 515. Α ἰδ δ΄ ἴῃ ἀΐθ 
ΡΓΑἰϑο 6 [δυθ8 ἢ νὸν πἰοηΐ 86} ἰδήσον Ζοϊΐ οἰηρείΓοἴθη. ΜΝίδη 
πηᾶρ ἴῃ 510}: 4]8 οἴθπθη Νίδηῃ ἰῃ ἀθη βδθϑίθη Φδῇγθη γογβϑίθ! θη. 
ΚΑΙ Κ|65. ἰϑι. πίοηϊ, στ] αἷ6 Ὀοϊάθη δηάογθη, Τ᾽ ΘΟ ἢ ΚΟΥ, βοηάργη 
σ8η2 υπὰ ρὰν ΡΥΔΙ ΪΚΟΓ, οἴη ϑίδαιβθιηδηη, (6 τηϊ το πὶ [6 Ρ6η 
ϑίθϊ, δὶβ ἀΐδβθηὶ ΕΥΔηγυησο σ᾽ βδιη 6} ἢδὶ ὑηἃ 86 |08ι1 τηΐϊ Β6- 
τυυϑϑίϑοΐη βοίΐθθη Ζίθι θη Ὡδοβϑίλοθί. [[ἢπἢ ἰδὶ αἶα ΒΠὨοίονϊκ ἀδ8, 
ΜΌΖα 56 σοὴ ἀἄθηὴ ΤΒθοΡο κοῦ Ὀαϑιπηπὶΐ τᾶν, ἀΔ5 ΜΙΐ(6] ἴῃ ρο]ϊ-. 
(ἰοῦ ΤὨδι Καὶ οἷηθ Βουνογγάαροηάθ (θὴρ 5.0 ἢ “Ζὰ ΘΥΘΓΒΘΏ. 
θὰ 6ΓΡ' πιιὴ 58ε]υϑὶ ζυρίοϊο ἴῃ ΒοοϑὶΖ ἀθὺ Πουγϑομοηάθῃ Βιἀυηρ 
βδίϑοῃ Βοβησοῖ, γᾶ 6Ρ δύοῃ ροοίσηοῖ, αἶα 1,66 Πβδηβομδυυησθη ἴῃ 
ἰἤγθη ρεϊηοίρί ! |6ὴ ἀγυηάϊδρθ Ζὰ Θη ΠΏ ]]6η, δ015 νν ΠΡ 16η6 γοῃ 
[πὶ 86 |051 νοῦ [οἱσίθ Αὐΐσᾶθα ἀ68 [66 ῃ58 5ἰοἢ θοβίϊπηηῖ. Παγηδοἢ 
γι ΟΡ. Ζῇ ὙοΡ ΓΘ ίο ἋἀΟΡ τηδίογ ἰδ ἰθομθη Εἰ ίιησ, νγϑῖο ΠῸΓΡ 
ἴῃ) ἀθηι586, ἰη ἀ6ΓΡ βἰπη] θη [μυϑ8ἱ οἰη αὐυϊ οΓΚοηηΐ, 4165 ΗἨδηά 6 ]ὴ 
ῃΔοῖ 5:{ΠΠ| 00 ατγυπαάβδίζθη 06 418 οἷῃ γϑγ (θῖ68 γ γα γί 61} Ὑ6Ὁ- 
δοιίοί. ἢοοὴ ἰδὶ βοΐη Μαιου δ θη 66 ΓΟ ΠΟΘ νγο οἢ οἷ], 
βοηάθγηῃ υογρυηάθη τηῖϊϊ [οἰηον ΤΟΙ 1] ἀσησ υηὰ {παϊκτεδ[ί σοι ϑίηη, 
ψι οηἰρβϑίθηθ ἡδοῖ ἀδ ΨΥ]]Θη ἀ65 Κ4}}{π|65 βοῖθϑῖ. ὈδΠῸΡ ογβομοίηίϊ 
6" 8ἃ]8 Αγ βίοκγαί (καλὸς κάγαϑός ἴπι ρο] 5 θη δ΄᾽πη) πὰ γεγ- 
ὅσον ἄδὺ σόΐθη Νίαϑ8βα, 06" δθθηΒΟΒ ἢ ἀ6 Βεβοθδἤίραηρ ταὶ 
(ἐγ ῬΕΙΟΘΟρΡηΪΘ ὑπ ἰΠΓῸΡ 586|081 σι Π]Π6 ΔΡΠο]ἀ, νοὶ! ἀΐθ86ὲ ἄθῃ 
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Μοηβοι θη ΠΡ ΑΚ ἰβο ἢ ΙΔ 0ἢ6 υηἀ γοη ἀθπὴ ΒίΓΈθ6 ἢ ΠΔΟ Θ,ΌΒΖΘΗ 
ΖΙΟ]6η ἴογηθ μδῖθ. Εγ θϑμουγβο ὶ ἀΐθ ΕὌΓΩΙ [8 ν]ΡΚΠ ον ΒΘΟΠΘΓ 
νοὶ Κοιηθη ὑπ νοἰ82 βοΐῃθ (δάδηκθῃ τηἱΐ δοηνιηρ νογζυί γάρ ῃ 
ηἀ 56ΐη6 [μοἢγο πηϊΐ σοαἰδὶ υπα ΝΖ ἀηἀ (οηβοαιθη2Ζ Ζῃ νοριμοὶ- 
ἀΐρθῃ. [ἢ Κδηη ϑοκγαίθβ ἢν ψ ογί ρθη, ἰμάθιῃ 6 συρί εἴσῃ αἰθ 
θόβθ6γ6 υπὰ 4] οη ΔΓ Αηβίοῃϊ 46 [ἰβοῆθη οηϊρορθηβῖθ! δ υπὰ 
της 4}|1|6η ΜΙΓ6]ηὴ ἀδν ΔΙ ΘΚ Κ ροϑὶν θοσγηάοί, ΕὙΘΙΠοΪ), Ὀγίηρσὶ 
65 ἀ6Γ διδπάριηκι ἀ68 Κ4{}}||68 χἱΐ βίοῃ, 4485 Θ΄ 510} ποῦ γῸἢ 
ἀἴοϑοῦ Π Δ] ΕΠ Σζὰν Απευκθηπυηρ ϑοίηον, Νθ οΥαρο Μ01}} Στ σ 6 ἢ 
Ἰάβϑθῆ, δοῆη 6Γ νϑγδοι οὶ νοῇ γογηθουοίη ἀΐϊα Μοίμῃυάα ἀσδγβοί θη, 
σἰδιθὶ ἰδηροὶ ΓΒ θ θη Ζι δοίη ἅθεῦ βία υπὰ δυσὶ ἰῃ ἀθι ϑοκγαίθβ 
ΠΡ οἴποη ὕρογνυπάδηθη δίδηδριπκί Ζζὰ θοσοθηθη. ΕΓ ἰδὲ ἰῇ 5108 
[ογιἰρ υπὰ ΔΡΟΘΒΟὨΒ]Οββοὴ ὑπὰ σὶρ ἀᾶῃο απ ρῆπά]εῖ), ἀ4 ἰῃπ 80- 
Κνδίθϑ 8118 86 6 δ᾽ ΓΒοΙ 1 δυο ἀηᾶ 86ῖη 6 8.06 ν υδϑἰβοίη 
ἀοιηϊροη νῖ]]. Ὀδῆογ οὐκιᾶγὶ 65 δος, ἀ8488 δ΄ ἰογι ἀδιιονπὰ 
(482 Ο. 491 Α. 499 Β) ἀΐε Μίοης δηηίμηπιί, 8185 ὕθϑγβθθ 6 ἄθῃ 
ΘΟΚΓαίοβ νοΐ; ἀ888 ΟΡ ἀΐδβθῆ) βορὰν (491 Α. 511 Α) ππηρογθοθῖθ 
γολνῆνγίο Ἰδοῦ δον. 416 Αγί ἀθν Βονειβία ῃγυηρ; (855 6' ἀδιὴ 
ἀοβργᾷσῃθ β'οἢ δ ρῆη 0} χὰ δηϊζίο θη βοΐ ΟΟΘΡ 65 ἀθοἢ ὨῸΓ 
Δ08 (ο(8ΠΠ| 0 Καὶ. [ογίβοίζθη Ζὰ μ] θη ογκὶᾶγι (600 ἃ. 801 . 8104. 
5106 Β); «αηὰ 4858 6Γ 6δηά!Π| ἢ (518 Ὁ) τνᾶγ ἀθπὶ δοκγαῖθς 616 Εἰοῖ- 
τἰρκοῖα βοῖηοῦ ΓΘ γα χυροβίθῃϊ, 806 ἀθηηοοῇ 5ἰο ἢ ρορθη ἰῃγο Αἢ- 
Ὠϑίπ|6 βίγᾶιι δι. δπὶΐ νοριγᾶρί βἰοἢ}β. ζυρί οί οἢ δυο 448 ρογβδη] 6 
ὙγοΟ  ν Ο Ι θη, ἀὯ5 ΘΓ (ὃν ϑοκγαῖίθβ ἀιβζογῖ. 6568 ογβοῃοίηϊ ἔγοὶ- 
ΠΠΟἢ. ΠΠΘὮΡ 418 οἷη Αυβῆ85 βαΐηθ8 νου θηθη Θ5Θἢ8 ΟὐΟΡ 8]8 Εἶθ 6 
ζυ [Πρ ον Ὀπηϑίδηάθ, 415 ἰπὶ 1οϊ6 πϑῆγον ἩΥαγαίσυηρ υπὰ Γι ἢ- 
Βοῃδίζυῃσ. ΥΥ16 68 δυϊζυϊδββϑθη ἰβί, ζοῖὶρί θθϑοπάθγα ἀϊ6 Αθυβζογυησ 
ἀρθ5 ϑοκγδίθβ 481 (. 

ΔΑ ϑοκγαίοβ 56 1682 οἷο π00}} Οἢ ἃ ΓΟ ΡΒ ΟΠ ἃΠ. ΧΘΠΟρΒΟη 
(Μομι. 1 2, 48) γοβηθίὶ ἰῆη ζὰ ἄθη Εγθυμάθη ἀθ8 ϑοκγαίθβ, ἡ 6 }}6 
θεῖ ἀοὰ θμρδηρο μἰϊΐ αἴθβοῖλ ἢν ἀΐθ Ἰἰδυϊεγβίθη Ζνθοκο ἴῃ Αὐρ6 
Παϊίθη. ἴῃ βοίποιη θϑθηῃ ἰὰρ οἰνγὰϑ Θονν 6  50}165, ΘΓ 80 68, 
ἀδ8 ἰμπ), ννἷθ ἄθῃπὶ ἀρο]οάογοβ, ἄἀθῃ Βαοϊπδιηθῃ μανικός εοἰηίγυρ. 
ἴη ἀογἦ Αροϊορία Ρ. 21 Α ογζᾷμ!ξ ϑοκγδίθβ 86 υῃ8ῖ νοηῇ ἰἢπι, 4888 δ. 
ἴη δορὶ ἀδθ Ογακοὶ χὰ ἴγαρϑῃ 8161 ογκῦμηϊ παρ, 00 Ἰοιηδηά 
γγΟΙθ. Ὁ 8δ6ὶ 88 ϑοκγαίθβ. ἘΡοηάδϑο αι νἱγὰ ογπ ἃ ηΐ, 4455 (Παῖγα- 
Ροη ψᾶμγθηὰ 66Γ ἢδργγβομδῖιὶ ἀοὺ ἀγοϊθϑεὶ Μἄμπηον Ζὰ ἄδθηῃ γὙ6γ- 
βδπηίθη ροῃηδγίθ. Βδ] ἃ ηδο ἀδὺ ἈΠΟΚΚΘὮΡ βίαν 6Γ; ἀθῇ Ῥγοῦθββ 
ἀε5 ϑοίιγαίθβ υΐθθίθ δ΄ ηἰοῆί, γοη ΑΓ βίορῃδηθβ ψυγὰθ δ΄ τηϊΐ 
βθίμοιη [γον Ζυρ!οἰοἢ ναογβροίίοῖ, ἰπάδπη τη8ὴ ἰἢη 418 ἄἀθββθῃ 
Μυβι γβο Β]Γ. δηβᾶἢ. Υρὶ. οΟΙΚοη 08. δὴ ρᾶββϑθηὰ ββομοίηὶ 
ἀἴοβοῦ Ομδίγορῃοη ΒΙΘΡ 418 Βεορίοἰιον ἀ65 ϑόγαῖθβ. Εἰ ἰ8ῖ, ψθηη 
ΘΓ 80) 0} οἷπα Κἰοίηθ Β0116 Ζὰ βρίϑ θη ̓ δί, ἡ γθίοῦ ἀ γ Εγουη δ 
ἀ68 ϑοκγδίθε, ὑη6 ἰηβοίθγη δι] 4οὶ οὺ οἷπθὴ ἀδρθηβαῖζ Ζὺ ΡοΪοβ. 
Ὀῖ6 δοκνδίίβεῃβ Μϑί!οα6 νγϑὶβζ δ τη ον δηαι μοὶ 86108ι δὰ ὕρθθῃ, 
μι θη Ῥοΐοβ βοίηθη [οῦγοῦ ἢ0Γ ἄ05ΖΟΓ]10}} πδομδῃΐθ. ἩΔΓΘηα 

᾿Ό. 
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ἀἴθβοῦ οἷ) ΡΟΣ βοίηθι Μαείβίθγ δγμβοθί, οὐδϑὺ ν ϑηΐρϑίθηβ ἰῃπὶ 5816} 
σ]οίο 506}, θονοϑὶ ΟΠ ΔΓ ΡΟ ἀθη ΒΟ Γδί65. δἷηθ νοῇ Ἠθγζθη 
Κομθηάς [606 υπὰ πἰογογἀπυηρσ ππΐον ἰδη. 

ἢ) θτι. 

[Π60ὲὉ ἀἄθῃ ΟΥι ἢ, δὴ νϑίομοη ψῖνρ ἀδ8 ἀθβργᾶο ρϑῃδιίθη 
ἀδηΐθη 50}16η, δὶ πη5 Ρ]δίοη ἴῃ αἀἴθϑοπι Ὠίδίορα καῖηθ 80 ᾿θ6ϑ5ι1Π1}}- 
ἴθπ Απάρυϊυησοη ροσοῦθη, νῖθ εΐἶδ8 ἰῇ ΠΩΘΏΓΘΓΘη ΔηάΘΓΘη, 2. Β. 
ἄοῃι Κυϊίοη, Ρηδάοῃ, ΡΓοίδρογαβθ, 46 ΕΔ}} ἰοσῖ. ΝῸΡ οἰηΐρα ηἡδσδιϊνο 

Βαβι πηυησθη ἤπάδη 8:0} ἰη ἀθιη οἰηἰ οἰ ἰθπάθη γΟΓ  ΘΡγᾷΟἢ Ζ ἰΒΟΠ6 ἢ 
Κ4}}1Κ|68, Θοκυδίθβ πηα ΟΠδίγορίιοη, υγϑίοῃθ ἀθυ Π0ἢ τοίσθη, 4 858 
τὶν 0η5 ἀ88 ἢδιι5 ἀδ68 ΚΑ. Κ] 65 πο ἢ ῖ 418 ἀθη Οτγί ζὺ 
ἀδηκοη ἢ θη, ΜῸ ἀδ5 σοδϑργᾶς γογίδ}} 1. ἢ168 ρος ζΖυηδοὶιϑί 
805 ἀεη Ῥογίθη ἀ65 Καὶ ἢ] Κ|68 ΠΘΡΤΟΓ, πὸ ἀΐθϑοῦ ἄθῃ ϑοκγαῖθβ υπὰ 
Ομαίγρῃοη δυβογάογί, ζὰ ἴῃπὶ πδοὴ Ἠδυβα Ζὺ Κοιημηθη, ὑπὶ ἀδη 
6θ6) γαγβδυιηΐθη γογίγας 65 Οογρίαθ ΔηΖυ ὄόγθη. δὰ πη 806Γ 
805 ἄ6ῃ γουῃογροθηάθη ΟΓίθη 468 δοκγδίθβ υηἀ ΟΠ δίγαρῃοη ζΖὺ 
ΟΥΒΘἤΘη ἰδϑῖ, ἀ88585 θεϊάθ δὴ ἀθη Ογί ρσοκοιηπηθη βἰηά, γὸ αἷδθ [δϑὶ- 
ΟΠ 6 ϑοβδαυνουβίθ ’ὰπρ ΘΡ η βἰδιισοί πάθη ἢδί, πα ἀΐδ νοη [Κ8}}}}|68 
δΔηβοβθοίοηθ ὙΥΘἀογ πο υηρ ἰῃ βθίηθηι Ηδα96. η [ΓὮΓΡ οἷηθ βρᾶϊογθ 
Ζοὶϊ σαοηηοίηϊ βοῖη Κοηηΐθ υηὰ νοη 8. πο ΠΠ]ΟΠῸΡ Ὑ εἶβθ νογθϑῃδιίθη 
νιγὰ, ἀδροσοῃ ἀδ8 ἀδδργᾶο ἀθγ0}} ΟΠ δίγΓρἤοη ἴῃ Νδιιθὴ ἀ68 58. 
πηι τ] 0 οὔπο ἰγροηὰ οἷηθ Απάθυϊαηρ οἰηον Ῥᾶυβθ οὐδγ' Ογίβ- 
νογδηάδογαηρ, τἷΐ ἀ6ΓΡ 5 ἢ ἀϊθ οἰηΐδοι!ια Αηἰᾶσο 4658 Πίδίοσθβ ηἱοῃί 
ΔΌΪΙ νοροϊηίβοη ᾿ἴ65Ζ26, ογὅπΠηοί τυῖγα, 80 [οἱρὶ πἷἱΐ Νοιῃυνδηαὶρκοῖ!, 
ἀ455 ἀἰθὸ σδηζ Ἠδηάϊυηρ 8ὴ ἀθὴ Οτγίθ νόγρθηΐ, δὴ σϑίοῃοπι Οἷ6 
νοΓδυβροβοίζία Ργυηκγοᾶθ 465 ἀοΓγρίᾶθ ρο ἢ Δ]!6η πνυγάθ. ὕσθ 0 ἀΐββθη 
ἰϑῖ, νεῖ σαϑβασί, Κοίηθ ᾿αβιπηπίο Δηἀδυϊαησ νοη ἀδ ΟΡ [8066 
σοροθθη. δὰ 806 πϊοῆΐ ἀδ8 ἢδιβ ἀθ8 Καὶ κἰ65, 6] μὴ 
ΘΟΥρία5 415 Οδδεὶ ψοῆηΐ, βϑάδοιί ποράθι ἀδγί, 80 ἰϑβῖ ΤῸ] δ 6 Γ- 
Ὠδυρί πἰομὶ, τῖθ ἰη) Ῥγοίδρογδθ, οἷῃ Ῥγίνδίμδιι8, Βοηά θη οἴννᾶ οἰ ἢ 65 
ἀ6Ρ ἰπ ἄἀδη Ρ]δίοηίβοῆθη ϑοῃγ θη ὅ[6 Γ σοηδηηίθη ΟΥ̓ Πδβίθη Ζὶὶ 
ἀδηκοη, Ρ]ᾶϊζο, αἷθ6 ἀυγοι γα Εἰηγί ομίαησ σὰ οἰ θη ΘΟ ΔΈνΟΓ- 
ἰγᾷρϑῃ γὙῸ} Οἷποῦ ργὔβΖζεγθη γογΒα ΠΏ] ηρ πϊΐ ἀθιη Ζνθοκο, ϑ ἢ 6 Ὁ 
ΔΏΖΌΪΟΟΙΚΘη, ρ8η2 θΟβοηάοΥ8 σοοίσηοὶ σἄγοη. 855 06 πΠοοἢ ΔΠά 6 ΓΟ 
Ῥαγβοηθη, 88 ἀΐἰὸ ροηδηηΐίθη, 880 βἰυηηθ ΖῈΠ ΓΟ Δην 564 ΖῚ1] 
ἀδηκθη δἰπά, ρϑῃΐ 808 ΘΓ δί6! ]6ῃ ἢ ΠΟΡνΟΡ, ὑπὰ δ οἷηθ 
δΓὔϑζου ΖΔ} ᾷᾶ58{ ἀογ 458 (ξΣ ογνᾶμηίες ϑόρυβος 50}]} 6526. 

6) Ζ εἴ. 

᾿ Ρίο Ζοίι8), ἰη τ ιομον τὴν ὑΠ8 ἀ88 Οοβργᾶο Ζὰ ἀθηκοη Ὠάθ ΘΠ, 
ἰδὶ ἰῃ ἀ6νΡ Ἀδροὶ δὺ8 οἰηζθίηθη Αηἀθυίασθη Ζὰ ΘΠ ΠΟ 6 η, ἀἷδ 

1) 5. Βοεϊίγν. 5. 28 ΠΥ 
9) 441 Ο.. 4δδὅ Ο. 468 Ο. 418 Ε. 490 Β. ΥεἸ]. δαςοὶ ἀΐς Βεπι. Ζ. 456 (. 
8) 5. Βεῖιν. 5. 88 Ε΄ 
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061 ον θη δὺ δἰοἢ ἡ] ἀ Γβργθομθηαο Παίθη ἄνθη. ΠΡ ΒΟΌΡΙ[(- 
[6 16 νεγβίδί(οἱ β'ο ἢ) ὮΪῸΓ Οδηᾶν οἴννδθ σοὴ Οἱ Θ ΒΟ ΠΡ ΕΓ Ι ΠΟΙ. 
Μϑη ἰιᾶὶ ἀδΠο ν᾽ γῸΡ 8|16 πὶ ἀϊο]οηίσοη Ὁπηθίδηἀδ ἰη5 Αὐρθ Ζὺ [Δ588ῃ, 
6 |0}.6 8Ἃπ| ἰδ οηαϊρϑίθη ἰῃ Βονυβϑίβοϊη ἀ6Γ Ζοὶίροηοββϑθη δδίίθη 
Τὴ βϑίθη ὑπὰ ἀδῆον ἀἷα ΔΓ ΘΠ θᾶΓϑίθ ΒοΖο ἤηυησ ἀ6Γ Ζὰ ἀ6η- 
Κοηάθῃ Ζεῖϊ θη]! ίθη. ἤἢᾶζὰ ροῦγι ἴῃ ἀηβοῦθιη Ὠίαϊοσο ηδίαγ- 
οι φ8ηΖ Ὀοϑοηογ8 ἀΐθ Ηἰηνοίδυης (0058 Ὁ δυΐ ἀθη Τοὰ ἀ65 
Ῥογκ 65, σοί μθ ὑῃ8 6αἀθη[Δ}}5 ηδίῃϊσί, δὴ οἷηθ δηάογε Ζοϊϊ Ζιι 
ἀδηκοη, 8]5 ἀΐθ ἰϑί, ἴῃ ψν ῖοῆθ ἃη58 ἰὴ Ῥγοίαδρογδα ἀἷθ Εγνδηηυην 
ἀ68 Ῥεορκίοβ ὑπ 56ΐη6 1 δῦμηθ 85 ἰθραηἊοῦ Ῥθγβοηθη γργϑδίζί. 
Ὁϊ6 νοϊϊον μεϊσοίρσίο Βοϑι πη υηρ, σογηδοὶχ ΡΟΥΚ]68. 418 Κα γ 2] 1ς ἢ 
γουβίογθθη δοζοϊομηοὶ πὶγὰ, ἀϊθηὶ [γα 0} οὶ ἀ6Ρ σγοβζθη Ὠο])ὴη- 
θδρικοῖῖ ἀθ5 Αὐϑαγυοκοβ νεωστί (5. ἃ. Βοηι. 2. ἀ. 51.) πηὰ βοἴηο Γ 
58η2 γαοϊαίΐ νη (οἰίαησ [ὯΓ 50) 4]]6 ἰο σὰ Θἴη6Ρ σΘηΔΌΘΓΘΗ 
ΕἸἰχίγυηρ 465 Ζεοϊρυηκίθβ. ἢδοὴ ἀθὺ δηάθγῃ δεῖ μη. ἢδζιι γοϊοῃί 
ΔΌΟΝ ἀϊ6 ΤὨδίβδομο ηἰοϊ ἃυ8, ἀ8885 (ΟΥΡΙΔ5 ἰῃ 4, 4271 ν. ΟἾΓ. 
ΟΙ. 88, 1 415 ἀδϑδηάίονΡ. βοίπου [,δηάϑίουία, ἀρ [,δοηϊἷπορ, υπὰ 
ἴγοΡ Βυηάοδοθηοϑϑθη ἰη Αἰἤθη νᾶγ, ἀἃ ηἰοῃ5 ἀδίῶν βργίομί, ἀ55 
6 ΠὺΓ οαἰηηδὶ ἰη Αἰ βθη σούνθβθη, υηἀ Καοίηθ Αηάἀθυΐμηρ δυΐ 16Π68 
βοβοπάογο Εγοϊσηΐϊβ θεἰσοίαρί, ἰδ, Ὠοοῦ ψῦγάς ἀΐθ ΑὨηδΒηιθ, 4855 
ΜΓ 8η ἀΐθθα ννδηγβο δίῃ! 1οἢ. ογϑίθ Βοδηηίβο δίς ἀ6 Γ ΑΙΠΘΉΘΙ μΐΐ 
ἀογρίδθ Ζὰ ἀδηκθη ᾶΌ6η, 81:0} συϊ νογοἰηΐσθη τηἰΐ ἀ6Ρ Ὀογο(8. 6Γ- 
τὑᾶηηΐοη ΒοΖυρηδῆπηθ δυΐ ἄθη Τοῦ ἀ65 ΡοΓ ΚΙ 65, ὑπ Δ ἢ} τηΐἱΐ ἀθιη 
Ὁπηβδηἀ, ἀ885 412 Α ΝΙΚίᾶβΒ υπὰ ΑΥἰϑίοκγαίθθ 458 ἰθθοπα ογνυᾶῃηϊ 
ΓΘ η, νὴ ἀθῆθῃ [6Π6 ὈΘΔηη 110) δυΐ ἀ6Ρ 5.101 }Π5ο ἤθη ΕἸχροαϊ ὁ η, 
Αἴοβοῦ 4]5 οἷπθγ ἀν δ ἀἤοΡγοη οὶ ἀθὴ ΑΓρίηυβοη ἀσγο ἀΐα υη- 
σα Γο μία γογυγ ποῖ αηρ 1) ἀθη Τοῦ [Δη4. Ὀΐθϑθ Αηἰμγαησ Ὠἰηάογί 
05, ἰἰοἴεν ΠογαθΖυροῆθδη, 415 418, υπὰ βοηνδοιί "“8ϑοἱ ἀΔ5 ον οἰξ 
46 8.5Ζ ΘΓ θη 86 γα ΐηρ8 ὈΘΒΌΠἀ6ΓΒ θΟΔΟ  Θηϑυγ τ ἤδη δί6||6 418 Ε, 
ὍῸ ΒΟΙΓδίθ5. νοη β6ΐηθη [Πρό ΒΟ ῃοΚ ἰη ρο] ἰδοῆθη Πίηροη, παιμθῃϊ- 
16} θθὶ ΑΘ πμηηρ θη ἴῃ ἀ6Ρ Ὑο Κϑνογβδιηπίυηρ, βρυϊοηῖ, 8.6 Ετ- 
νἀ Πηθηρ ἀ65 ἈΔΙΠΒΠΘΡΓΠΔΙ 68 υηὰ ἀ6Γ Επποίΐοη 465 ἐπιψηφίζειν 
ΘΓ πη γί 4] Γἀϊηρ8 856 }} πδοιαγοκ ἢ δὴ αἶα σὨγοποϊορίβο! σοηδὰ 
μβοϑιηπιῖθ ΕΖ] υηρ ἴῃ ἀεν Αροϊορίθ. Ὠοοἢ ἰδὲ οἷμθ δυβαγ ὕοκ! 6 
ΒοΖυρηδῆιηθ δυΐ 485 ἀογί ογνἄθηϊο ἢ ἰβίογ 80 6 ΕΓοΙσἢΒ νου θη, 
γ Ὁ] οἰ ομς Δ 8 Ομ Π10 ἢ, ὑἢθ ἀθν Εγζᾷμὶυηρ Καοίπθη ζὺ δ 65 πηι θη 
ΘΠγΟΠοΟΙορίϑομοη Ηἰπιουσγαηὰ τὰ ρΌΡθθη. Ὀδαυγοϊ. ἰδ τυοηϊρϑίθηϑ 
ἴθ δ] σοιηθίη Μδο! ἢ κοῖϊ σοροῦθη, οἷἴηθὴ δηάογῃ, [γὔδμογθη, 
Ὠἰδίογ 801. πίοῃΐ θογάηηι ρσονογάθηρη ΕΔ]] Ζὰ ἀἄθηκοη, ππηὰ 84]80 
ηἶο σογδὰθ υπυπισδηρ! ἢ} 485 984} 400 [ν αἀΐα Πησίγία Ζαῖϊ ἀ685 
Οσοϑργᾶομοβ [δϑἰζυδίθη. Εοηβϑονθηὶρ ᾿άθοθὴ ἀΐθ Εἰΐαϊθ δὺ8 ἀ6Γ 
Απιΐορο 465 Ευγὶρί465, γϑίοῆς ΤΡνδρδαϊθ ἰπ ἢ. 410 ζὰν Αὐἰαγυηρ 
Κάπη,᾿ πηΔϑζροθοηᾶθο Βοαἀδυΐϊυηρ, ἀδ φογδάθ ἴῃ βοιοῆθη Ὠίπροη 910} 
ΡΙαίομ ἅπ0}} βοηβί Ετοἰμοϊϊθη γαγϑίαϊεῖ, ττῖθ 808 ἀθῆὶ θογ ηπιίθη 

1) εὶ. Αροὶ. 32 Β. 
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ΔΌΔΟΝΓΟηἰδη8 ἱπὶ Ργοίδρογαβ, ἀδν Εγνᾶμηυηρ ἀοΡ ἄγριοι ἀ68 
Ῥῃδγογδίθβ.), ον 6}. 

δίηά τῦῖγρ ϑοηλϊλ ἀυγοῇ πιδβζσοθθηάο Βαβι τηυησθη δυΐ οἰμθη 19 
Ζοἰ (Δ θϑομηΐι σονίοθβοη, ἀ6ν ἀἄυγοι ἀΐθ ἤδῃγο 4271 υπὰ 418 Ὀαργδηζί 
νιν 32). 50 νϑυίγρθη δἰοῖ τηἰΐ ἀΐθβοῦ Ῥογίοάθ δι} δηάθγα Αηβρίθ- 
Ιυαηρσθη δυΐ Ὑογηδιίηἶ5886 υπὰ ἘΓεΐρηΐβθθ6, νὶρ ἀἷο 481 ἢ, νο ΑἸΚὶ- 
θἰδἀ465, ἀον 460 ρσοβρόγθη ἰδ, υπά Πθιίη08, ἀδγ ϑόῆη 465 Ργτιὶ- 
Ἰδηρ68, 16η61 δἰβ8 116] ἢρ 468 ϑοκγαίθβ, ἀΐθϑϑῦ ἃ|8 46" ἀ65 Κδ)}}- 
Κ|68, οἰηδηάον ροροηῦθονυσοϑίο! τογάθη; ἴθγηον 819 4, ψὸ βοῆοῃ 
δυΐ ἀΐα ρο  |56}16 ΤὨδίίσ καὶ, 468 ΑἰΚι ἰδ 68, θη δ) ΠΡ Ι6ΐ586, 
ἰησονίοβοη τὶρὰ; δηα ἢ 410 ἢ ἀΐε Βοξιρηδιηὸ δυΐ ΑΓΟΙ6]808 
γνοη Μακοαοηΐθη, ἀδὺ ἴῃ ὅ. 414 ἀΐα Βορίογαησ δὴ ἰῇ υἶϑ8, 815 
οἰηθη ἴῃ ἀδν ΒΙᾶ[6 ἀ605 α] ὕοἶκ68 βίθιμβθηάθη, νοὶ θονυηαογίθη ΗδΡΡ- 
Β0Π6Γ. 658 Ἰοἰζίαγθα Εγοϊρηΐβ ψῦγαθ, θη ΙΏΔηὴ 8.8 δΔηάογθῃ 
ανύπάρδη ἀδ58 714ῃγν 4271 (ἅν ἀδθ ἰῃ ΕἾᾶσ6 ϑιἰϑῃθηάθη Αὐυΐδηίῃ!! 465 
ἀοῦσίαθ ἴῃ Αἰἤθη [δἰ μα ίθη 0] ]16, Ζὰ ἀδὺ Εγννᾶπηυσησ ἀον Επτγὶ- 
Ρἰἀοἰβοῆοη Τγαρδαΐα οἰηθη στ οἰΐθγθη ΑὩδΔΟἢΓΟηϊβηυ8 [ἄσοη, ἀ6Γ ΔΡΘΓ 
σονεῖθθ ηἰοῃϊ δυ 4] η 0 Ὁ ψᾶγθ, 88 ἀδὺ θογθιηίθ 'πὶ ΒΥΠιροβίοῃ, 
Ὸ αἃἰ6 δὴ ἀθη Μίαηι(,Ποογη γόὴ ϑϑραῦία νογᾶδία (αν! αὶ, ἀἷ6 
[ΖΘ ἢ δά γθ 80) ἀθη Τοὰβρ ἀ65 δοκγαίθβ ϑ8ϑ[αἰ([Δ2ηὰ, δὶ δ᾽η 6) 
ἀαϑίμηδ}! οὐνᾶμηι ψὶγὰ, θεοὶ ἀθηὶ ϑοκγαίθβ ἃ]8 δηνγοϑθηἀ ἀδγρθ- 
8161} νι ]ργα. 

Αηάογο Βοζίθῃυησοη δῖ Ῥογβοῆθη υηἀ ΤΗδίβδοῃθη, ἀδγθη 
ΟΠΡΟΠΟΙοσίβοῃα Ε'οϑίβίθ! ]ὰησ 56 1081 Ζυνοίίο!η υηἰου!οσί, τί 448 Β 
υπὰ 4588 ( ἀΐοε Εὐνᾶβηυησ ἀ6Γ Μδ] ον Ῥοϊγρηοίοβ ὑπα Ζουχίβ, υπὰ 
501 Ε' ἀ68 ΠΙΓΠΥγ πα θ πα ἰ ἢ (6 Γ5 Κη οβϑίδβ, ὔηπθη θΡ6), ἅτ ἀἶ686Γ 
ὕπϑἰουοἷς π᾿ Π]Π6η ηἰομί ἰῃ Βοίγδοιϊ ΚοπηπΊθη. 

Υ. αἸ᾿ἰϑάθετιηρ 405 αθβρσγᾶοιθβ.) 

Ὀϊ686 Καῆη γἱοἶδ ἢὰΓ ἴῃ Ζυθαιηηθηΐδηρ ταἷΐ ἀθὰ ΟΓαηἀ- 
σοάδηκοη, ἰῃ ἀθπὶ 510) ἀδὺ νοοῖ ἀ68 Πίδίοσο8. δυββργίοῃί, ογκδηηῖ 
γνογάθη. Αἰβ ἀΐθϑεῦ ψυγάθ οὔθ ἴῃ αν 6 ΑΡΒομηΐ αἴθ ἀορθοη- 
ἀθογϑίθ! ὰησ ἀἐν ΒΠοίΟΡΙΪ 418 468 δ] βϑιηθίη δηογκαηηΐθηῃ Ογρδῃβ 
ἀογ ρο[ἰἰδοῦοη Τιδιϊστοῖι πὰ ἀον ΡΒ ΟΘορἢΐΘ 8418 46 νοὴ ϑοκγᾶίθβ 
ΘΙΙΡΙΟἰθηθη ὕθθιιησ ἀθθ νδῆγοη ΓΘΌΘΉΒθΟΓυ65, ἰηβοίθρη αἶθϑ6 
ἴῃ οἷμδν 5:{Π|0ῃ6η Αὐΐσαθα Ὀοβίθηῃϊ, ἀδγροϊοσί. ἢ Πίοϑου ἀοροηβίδηα 

1) 5. Εἴη]. ζὰ Ρτοίδρ. 5. 16 ἢ, 
2) Ζ6 1, ἄθεον ἀϊΐα Απδομγοπίδιθη 1η ἄθη ρῥἰαίοπίβομθη Οβργδοῦ θη“ 

(ΑὈΒδπάϊαησοη ἀογ Βου πον Ακδάθηνϊο 1878) βοἰζί ἀΐθ δησεηοιηηθπα Ζαοϊΐ 
ΟΡ 420, υπά ϑ'πβοη 1} βομοὶπὶ είχί (78 γοβουϊοί σου Βαυγβίδη 1 δ) ρνἱ]οϊ- 
οἶοῦ Απϑίοἰνύ Ζὰ βοΐη, 

8) 5. Βοεϊίν. 5. 47.--."ὅ. 
4) Τιοοηα βασί ΒοηϊίΖ Ρἰαίοπίβδοηο ϑδιυιάϊΐαη (ὉΥοα 1858) 1 Κ. 88: 

2. ϑ ον ΠΠοἢ Καππ ἀἄδπη ποσἢ οἷηῃ Ζννοϊεὶ βοΐῃ, αἀδ88 ἀΐθ πιϊΐξ Κι} {Π||65 
νογβδπάεϊ (6 Εἶγασο: “ἴβὲ ΡὨΙΟΒορ θα ἵπὶ ΡΙ ίοηϊδοιθη Κἴπηθ, οὐδὺ ἴδ ρο]ἷ- 
(ἰαοἶα ἈΠοίοΥΪΚ ἴῃ ἰδτοπι ἀδπια] σοι {παίβδ ἢ ἰοἢδη Ζαβίαπάς εἶπ ννυτγάϊΐσα 
᾿,οθοηδβδυΐσαῦθο ἐ᾽ ἀθη Κογπ ὑπὰ Ζυγοῦ ἀθα σαηζοη Ὀίαϊοξϑ ὈδΖεϊοϊι ποῖ." ὁ 

ῬΙιδίΐοπϑ ϑυβρον, Ὀἱδίορο. 1. Ὁ, 
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ψἰγαὰ ἴῃ ἀοπ ἀοϑργᾶσιο τηἱΐ Κι} 168 ογόγί οὶ, 6845 ϑοιηϊ 415 (6 
Ἠδυρίι 6} ἀ65 σϑηζθὴ Ὠϊδίορεβ ογβϑοποίηί, ἢ ίθϑθηι σϑῃΐ σόγϑὴ ἀ85 
ὀϑργᾶοῃῃ τηἱΐ Οογρίαβ υηὰ ῬΟΪΟ8, ἀᾶ8 ΖΓ ὑπο Ζινοὶ ΜΙΪυΠί6Ὶ- 
ΓΘάΠΟΡ ἀ65 Βοιγδίοβ υθυ 6 1} ἰβῖ, ἀθο6 }} 06 ἀιγοῖ ἀουμοια ΜοΓΙ- 
πιδῖὶθ 8:0} 8415 θὴρ νοῦ κηῦρι ἀδγϑί}}} 1. Πόηη πἰοῆϊ ἢ 5ἰηα ἀΐθ 
σοθργᾶσῃα ἀθνὺ θοίάθη ροηδηηΐθη Ῥϑυβοθθη ἀυγο ἀ85 γογάγδᾶηροη 
ἀ65 Ροΐοβ, ἀδθββϑθὴ ζυαγίηρ]  οθ Ὁ οβο οἰ ἀδηῃοὶΐ ΠΡ νοὴ βοΐ πον 
ἰδ! ΚΕ βομθη ΠηΔΗϊρκοἱς αυΐϊσονγοσθη τυὶγ, βοῆοη ἃμ5Ζου οἷ) ἰποϊη- 
ΔΏΘ0ῸΥ ν γ ΒΟ] ησθη, 80 Π 66 516 ζΖοίσϑῃ δίοἢῃ δυοῇ 1ῃγΘ [Πἢ 8116 
Π80ἢ} 288} 6 ησ  ΠΟΥρ, ἰὨΘΟΙΘΓ 8516 βίο θοϊάθ δη ἀδν ΕΓᾶρ6 Δ0ἢ 
ἄο Ὑἥθβοη υπὰ ὙΘΡΙἢ ἀ6Γ ἈΠοίοεγϊκ νογβυοθθη, θοῖἀθ 06 6θ6ῆ- 
8056} ἀυγοῖ ΚΙ Ρμοἷϊ ἀονΡ ΒερῚ 6 νῖο ἀυγοῖ ΠΔΙθΠοἷλ 465 51{- 
ἤθη (Οοἰ θα ἂὴ ἀἐγ Βοδηϊνψογίαην ἀ6 ΡΒ θθ ἢ βομοίίθγη. ἢ) 1658 
ὈΠΚΙΑγ οἷς πηα ΗΔ θη οἷ. Ὀ]46ὲ οἰηθη δυ 4] 6 η θη οροηβαῖζ 2 ἀ6Σ 
γὐοΚβἰ οι β᾽οβοη ΕΠ ΒΟ οἀ θη οἱ, τ οα Κα ΚΙ 65. δὰ βοΐϊποιῃ ϑίδηα- 
Ρυηκὶ θονᾷηγί. Ἀίθϑοῦ ἀδροηβαίζ ἰδί ἘΠῚ 80 θοβϑοῃδιηθηἋον [Γ 
ἀἴ6 Ὀοΐάθη, ἰῃϑοίεγη 816 ἀοο 858 αἴ6 οἱρϑῃ θη ΤἬΘΟΓΘΙΚΟΡ υηά 
ΤΟΟΒΉΪΚΟΡ ἄθῃ ρΓΑκ βοἤθη δίδαίβπηδηηῃ ροροηῦ ογϑίομθη, (δὲ ἴῃ 
ἀον Τηδῖ [ν 510} δ᾽ οἷη ἀϊθ θαϊάθῃ δηάθγθηῃ 6 ἢν 45 δυίνίορί. 
ἘΡΘη80 ἰδϑί δοῖι ἀδ5 ἀσβργδᾶοῖ μηἱΐ ἱῃπι, ψῖα 8η [η}4}} Ὀθαἀ θυ ΘΠ 6Ρ, 
80 8ηὴ []ηγΐδηρ ἀδπὶ τηΐϊξ ἀθη μεϊάθη γογιδιογη Ζυβδιηπθη ἅλθΓ- 
Ιοσθη. Νοοῖι βἰο! ΠΟ ἤ6Γ {Γ οἰη σον βϑ}Ρ Ῥαγδ 16} }158π|08 ζὰ ἄἀθπ ἡ 
γογδηροῃοηάθη Πορμοϊσοϑριᾶοῃ ἀυγοῖὶ ἀΐα ἴῃ ἀογ πίογγοάυηρ ταϊΐ 
ΚΑΙ ΚΙ 65. ζί θα οἢ ὑᾳῃ αἀἰα ΜΙίίζα ἀογβοίθθη οἰπίγοίοπάθ πῃ 0 ΓΌΓ6- 
οὔυηρ ἰΘΡνΟΓ, αἷ6 ἀυγοὴ αἶα Ανπεοίρυησ ἀθββϑίθθη, νοὶ ῦ δὴ ἄδπῃ 
ἀοδργᾶοϊΒ ΤΙΘΙΪ Ζὰ ποῃηθη, ΠΟ θοὶροί γι τὶγὰ, υηὰ ἀἃ 5[6} Κοίῃ 
ΔΏΘΠΟΡΟΓ ΜΙϊαηἰΓγ θην σοὶρί ἢ, ἀθῃ 85. ηδιμίρί, [ἃν θη ΚΑ. Ζὰ δηί- 
ψογίθη, ὈΪ8 68 ἰπὶ ίθά ον ρα] ηρί, ἀἴδβθη ἰἢ8 ἀοϑργᾷοῃ Ζὰ ζἰθῆθη. 
Νιῖ ἀΐθβθαὶ Αβομηἶ πᾶ ἀΐθ ἀ4] 6 Κἰἰβοῃ γοργὰ ηρ ΔΡΘΓ 816} 
Π ζ.). Ἠδιθρυπεῖ ΘΡΓοΙομϊ; 65. θορίπηΐ ἰθη6 Ῥοπάθησ (μετάβασις) 
οἰηζυϊΓοίθη, αἶα τη ρορί ϑοῆθη ὨΓδίηδ τηρἰ βίο 8 ἀθγοῖ δἴπθη ρΡἰδι2- 
᾿Ιο θη πο αρ (περιπέτεια) Ὀαοζοϊοῃποὶ τῖγα; ἀδπη συ ᾶμγροπαὰ 5 
ζὰ ἀ1686πὶ Ῥυπκί ἀϊ6 Απϑίγοηρυηροη ἀ6Ρ ΟΘΡΏΘΡ ἀ6Γ ϑοΚΡΑ βοῇ θη 
ΓΙ Ρ ΘΠ βδηβο!, ϑοῖηον δ 8 ἘΠ᾿ 06 ΕοΓἀογαηροη θοσγηαοίοη ΤΏΘΟΡΙΘ 
σοὴ ἀν [μορθοηθαυΐσαθα βοῇ! ἀ65 οἰ πζθίηθη 818 8.0} ἀ6Γ ϑδίδαίθῃ 
υηὰ δίδδίβ ΘΠ ΚΕΡ 510} (Π61}5 ἀυγοὴ ἀἰα Ηοἤ ρος, [Π6}15. ἀαγοὴ αἶα 
Τὐομ εἰσ κοῖς ἀον ΜΙ ΘΓΓ ΘἀΠ6Υ ἰοῦ βἰοίρεγίθ, 580 {Γ{{Ὶ τηϊ! αἴδ56 1} 
ΑΒβομηϊ6 οἷη ΝΟ ΪΔβθθη ἰῃ ὙΠ ογϑίδη 6 66 Ρ ἀθρηοῦ υπα ηΔ6] 
ἀοπὶ βἰυΐζεηννοῖβα ροϑίοϊσογίθη ϑίθρθο 468 δοϊκγδίοβ δηιβοῃο θη Ὧ68 
ὕδθογ ον ἢ βοῖηθ 1 θθηβδηβίοηΐ ἤθγνοῦ. Ἡδοῆϑὶ τ γϑαπη [γ᾽ 
ἀ16 Ηαδυρίδυϊραθο ἀ65 Ὠίδϊορθ πὰ ἴη Κὔηβι 6 5 6 ΗΪ 5: 0᾽ϊ ἰΓο[ϊ- 
Ἰοἢ} τηοιϊνίνγί θορίπηΐ αἴθ 56. ΑΡϑομηἶ ταἱΐ οἰμοῦ Βροδρί(υἱδιοη ἀ6Ρ 
πὶ ἀοβργᾶομο χηἱΐ Κ41Κ}685 σαννοπηθῆθη Ἀδβυϊίαίο. Πὰ αἴθβ6. 806. 
ΘΘΠη852 5616} οἰημηδὶ [δϑίσονυγζοιίθη Ποηϊννοῖβα υπὰά ΓΘ ὈΘηΒΡΙΟΙ.-" 

----.οὄὕὄΞ-Ὁ 

1) δοῦ Ὁ: ΣΩ. τίς οὖν ἄλλος ἐθέλει, δια! οι ἀποκρίνεσθαι οἄοχ 
διαλέγεσθαι; 
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ἰὰπρ 80} 'πὶ ἰοἰζίθη Μοιηθηΐθ ποο ἢ Βαγίηδοκὶρ ἢ βοϑῖποῦ Αηβίοῃί 
γΟὴ ἄρῃ, ψὰβ ἄθη ΜΔΊΓΘη ΝΔΠη6 Ζὰ ἴῃ σοζίοιῃηΐ, [οϑι ᾶ] 1, 80 
νὺιγαὰ ἀΐα Ὀ]οἰθοπάθ ἀοἰϊυησ ἀ6Γ γοῃ ϑοκγαίθβ νοῦ γαίθηθη Αηβι ἢ ΐ, 
ἄον ἀοβηϊίνο δίαρ ἀογ ΥΥ̓ΔΏΡ οἷς ἴῃ οἰηθπὶ 86 δϑίδηάδῇ!ργ ΒΕΓ νοΓΓ6- 
ἰθηάθη ΤὨοῖϊα δυθροίθηγί. Ί686Ρ ογβοποίηΐ ΖΓ σοροηῦθο ἀ6Γ 
γογδηρομοπάθη, τἱΐ αἰ οἰ 506 Ὁ Βομᾶγία σοί γίθη Εγδγίοσαηρ ἴῃ 
ὧδ τ]! ἀθγθη ΕΌΓΠῚ ΠΥ ίϑομογ ΕἸΩΚΙ ἰἀηρ, ἰδ 4086 δθϑὴ ἀυγοὶ 
αἰθ γοϊρἰὅθο Εἄγθυησ υπ 50 6} σοοϊβηοί, δυΐ 4848 (ἀθιηῦϊῃ 465 
[,686Γ8 τηἱΐ ΡΟΓΖΟΌΡΟΠἋΟΙ γα 2ὰ πίγκθη ὑηα ἀδάυγοϊ, ΘΡΘη50 
[ὃν ἀὰ5 σοί! νου πα νὶα Κὔηβι] βοὴ δηροιηθββθη αἷθ Θγηβίθ 
ΓύσΚΠ ΔΙ |ο86 ΕΥΙΠΔΠηυηρσ γοΡΖῸ γα ίθη, τηἰΐ ἀ6Γ ἀ6Γ Ὠίαίορ 80}}1682 1. 
ὈΊ656 β6αίηθιῃ [Ππηΐδηρ ἢ8Δ0ἢ ΚὰΓ26, βοίπθιῃ [ηῃδὶΐ ὑπα 586: Π 6 ΕΌΓΙΩ 
ἡδοἢ ΓΘαΠΘΓβοἢ ροῃδ θη 6 ΒΟΏ 558 {Γ{{Ὶ τη Κὐ5.16Ὑἰβοῆθιῃ Εθ6η- 
ΙΏ852 ἀδπ Κυγζοη ΕΗ ]οἰ ἐπ ρϑοοβργᾶο ΒΒ ροσοηῦθοῦ, ἃπ ἄἀθιη 5]6 ἢ 
[4}ΠῈ|65. υηπὰ δοκγαῖίθβ υηᾶ (Ὠδγορι οι Ὀοι οἰ ρθη. δ 16865 (ἀΠγί 
ἰδῆ ἀμγορ ἀΐ6 γοη ἰοἰζίθγθιῃ 8ηὴ ἀογρίδθ ρογίοηίοία ΕΈᾶρα, Ζὰ 
ἄογοη Βοδηϊμογίαηρ 5ἰοἢ Ῥοὶοβ νογάγδησί, ΘΡΌ6Π80 πδίῦγ! ἢ} υηά 
ΔΗΘΘΙΊΘΘΒ6η ΖῈ ἀ6η) 510 δἰυΐθηννοῖβα δηϊν Κ  ἀθη τ 856 ΠΒΟ ἢ δ "- 
Πσἤθη Οοβργᾶοῃ, νῖθ αἴθ6868 ἀγὸς ἀθη την δε οἰηροκ οἰ ἀθίθ 
λόγος ἰπ ἀΐο ϑδο! υββραγᾶηθβο Ὠἰηαθογροίοιίοί ψὶγα, ἴῃ ἀ6Γ 516 ἢ ἀἶθ 
Κυαίί υπὰ Ὑδγιηθ 5:{{Π|᾿ ΠῚ} Γ Ὁ θθογζουσυηρ Ζὰ ογκθηηθη οἰθί. 

80. ΘΥΓΌΠῚ ἀΐθθοῦ ἀυγο αἷθ ὈΘΒοηάογο Αὐί ἀ6Γ. νοη Βἰδίοη 
ΔΒ ΘΠ ἀοίοη Καυπηϑίίογιηθη ἢ) οἰηΐδοῃ δησοίασί Ὠίδϊορ ἀυγο ἀΐδ 
νοΓΊΓ ΠΟ ἢ6 Αὐδίθῃγαηρ, σϑίομθ 5ἰοἢ, δρρθβϑθῆθῃ νόοη ἄθιίῃ ἰἰδῖ 
οἰηρΓοϊἰοηάθη [ηἢ 4]. ΘΟ ἢ] ἱπ ἀθγ 8} υηὰ ΟΠΔΡΔΚΙΘΡ ΒΚ ἀ6Γ 
Ῥοιβοπθη (η90ς), 4815 ἴῃ ἀ6γ βίυϊθηννοῖβα ἀυγο γογ νι ΚΙ αηρ υπὰ 
Βηϊν ΚΙ αηρ [ον βοῃγοϊ μάθη ἀπά συ ΑὈΒΟΠ] 85 σοί γίθη αἶ4] 6 κι}- 
Β0ῆθη ΕΓοδγιγαηρ ταἱϊΐ ἰἤγοιῃ οἰ ΠΟΘ ἀγαηάροάδηκοη ἴῃ 8ι.5- 
δοΖοὶ Ὠηρίορι' γγεῖβα 8116 Εογάθγυηροη ἀθν ὺύπηδί πηὰ νογϑίδί [οι οἷπθ 
γεγο οἰομυησ τἱΐ ἀδπὶ ροοίϊδοῆθη Ὠγαιηὰ ὑηα ϑοίημοῦ Καηβι 6 γ]Βο ἢ 
ΟΠ ογυηρ.Ὦ 

ΥΊ. Ζοὶξ ἃθγ Αὐέδβδυμρ ἀθ05 810 ρθ8, 

Ὀίαβ6 ἰδ ηδίγ οἢ νοὴ ἀοΥ [αὐ η8.16 γβο ἢ γογροϑίθ θη ΜΟἢΪ χὰ 22 
ὉΠ οΓϑο οί ἀθη. ΖυΡ ΕΥΚομησησ ἀ6Γ Αθίαθβυησδζεῖί Κῦηηθη σογδαθ 
ἀ16 ΑἸδΟΒΡγοηϊβιηθη, ψ θα οἱϊ 50 φγοβζθ ϑοι ιν οτίρκοὶΐ Ὀϊοίθη [ὮΓΡ 
αἰο οβίβίθ!ὰρ ἀονΡ ἤηρίνίοη Ζοὶῖ, ΓΟ ί [ΓΘ ΓΙ Οἢ 86ῖη. [ἢ Ὁ ΒΘΡΙΩ 
Ὀίφίοσο ἰδὲ αἀἴθ8. ηἰοῆΐ ἀν ΕΔ], ἀὰ δὴ οΟἸπθαΐθ8 πἰοῃΐ νϑυβυοξί 
δοίη Κδῆη, οἰνγα 805 ἰγροηά νϑίομθη σγπάθη ἀἷῈ Αἰίαβϑυηρ ἀ65 
Ὀία!ορβ γὸὺῦὺ ἀ88 Φ4ηγν 4005 Ζὰ βοίζθη. ὙΥἹθίιθ ἢν ϑργθόῆθη Ὁδϑῇαὶὶ 
υηὦ Τοὴ ἀ65 ὑοάἀθσυϊζβδηοη ὙΥΟΓΐ 68, πδιηθη ἢ 4116 ἀΐθ 51:6]16η, 
γν ΘΙ Π6 [0 ἢ 766 1,656 818 Αηβρί οἰ ηρθη δυΐ ἀ88 ὈΘΡοὶἰ5. οΡ[ὉΠΠ16 

1) Εἴη]. Ζὰ 1. Β. 8 δ2. 
2) α!. ἀΐεὸ Βειιουκαηρσοη δογ ἀΐο Καμβιϊογίβοια αἰϊοάογαπσ ἀ68 

Κυϊίοιπ ἴπ ἀδν ΕἸπ]οἰίαπρ Ζῦπι 1. Βά. ἀΐθβοσ Αὔδρᾶθα 8 61. 
ρ Ἐ 
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ΘΟΒΙΟΚ541 ἀ65 δοκγαῖθθ δυϊάγᾶηρσοη τηὔβθοη, [γΓ δἰπθη ὕτ ΠΙΘΉΓΘΓΘ 
Φδῆγα ϑρᾶϊδν ἰἰασοπάθη Ζεϊίραηκί, ἄθη σῖνρ 406 ἀοοῖβ δ. ἢ} ηἰολῖ 
γΟ0η ]θηθη ὃν αἷο ΕΥΘυΠἄθ ἀ65 σο οίθη Μοίβίο 8 50 ογβοῃὔ( γη- 
ἄρη Εγοίρηΐβ Δ χα σογάοκί ἀθηκοη αἀὔΓγίοη, θη τἱρ ηἰομΐ ἀθῃ 
δΡΌΓΘΩ 5 {ΠῚ ΘΠΟΡ Ἐπ Γὔϑίυηρ, τηὶΐ τ ΙοΠο Ὁ Ζυδίδηἀα ἀ68 ΠΕΡΓΒΟΒΘη- 
ἄθη διδαίβννθϑθθηϑβ υηᾶ ἀϊ6 ΥΥΡβδικοὶῖ ΠΟΡγΟΓΓσ ΘΠ ϑίδαιβϑιηδῇῃ 6 Ὁ 
Ὀαβργοοῆθη ψογάθη, ἀθθγυοῃ ἢ η πο] ]6η. Μ|ΕΡΙ ἀ6Γ Αηηδῆμηθ, ἀ885 
ἀϊὸ δ γ θ4]14ἃ ὩδΔ0) ἀ6Ρ Αροϊογψίε υπά ἀθ Κγϊίοη ὑπὰ ηἰοδί 
ΔΙ ]Ζυ ]ΪΔησ ὩΔ0ὴ ἀδπὶ ΤοΟῦΘ 468 ϑοκγαίθβ. σϑβοῃγίθθθη 86ϊ, σψῦγαθ 
ἀϊα Αὐρᾶρθα οἶπθθ [γϑῖ ἢ} πο ἰῃ 8]|16ὴ ΕΔ] οἰδυπ ῦγαϊ 6 η 
ΟΠ 8.61} 6Γ5), ἋΟΓ βεοιηᾶθΖ σογρίδβ ἀ88 ΕΓΒΟΠοίηθη 4685 ῬΘΓΚΟΒ 
Π0Οἢ 6Ρ] δέ Ὠδί(6, ἴῃ Βοβίθιῃ ΕἸ Κίδησ 8.6 θη. 

1) Αἰβδηδϑαϑ. 



ΓΟΡΓῚΙΑΣ 
(ἢ περὶ ῥητορικῆς ἀνατρεπτικός.) 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑᾺΑ 

ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΑΙΡΕΦΩΝ, ΓΟΡΓΙΑΣ, 

ΠΩΛΟΣ. 

1, Πολέμου καὶ μάχης φασὶ χρῆναι, ὦ Σώκρατες, οὕτω 
μεταλαγχάνειν. 

8.. 

Σ΄. ᾿4λλ΄ ἦ τὸ λεγόμενον κατόπιν ἑορτῆς ἥκομεν καὶ 
ὑστεροῦμεν: 

ΚΑ4. Καὶ μάλα γε ἀστείας ἑορτῆς. πολλὰ γὰρ καὶ 
καλὰ Γοργίας ἡμῖν ὀλίγον πρότερον ἐπεδείξατο. 

ΣΩ. Τούτων μέντοι. ὦ Καλλίκλεις, αἴτιος Χαιρεφῶν 
ὅδε, ἐν ἀγορᾷ ἀναγκάσας ἡμᾶς διατρῖψαι. 

[441] Α.] 1. Πολέμου καὶ μάχης. 
δογκιας απὰ ΟΒδίσγερμοι Κοιαιθα, 
815 σογρίαβ δεγϑδθ βαΐπθη γογίγαρ 
δεεπάεξι πδί. 8} Κ|65 διαρίδηρσί 5]6 

. ἀδθοῦ παϊΐ οἴποη ϑ'οῃθγζθ, ἀδὺ δἱ οἷ 
βοἰθδί εὐ κι γί, ὑυθππ ἤδη ἄδη ηδι ὶ- 
δε Νδοβάγαςκ δυΐ οὕτω ἱερί. 

8. κατόπεν ἑορτῆς Βρτῖοιν ΟΥ ΟΝ, 
νυνὶ ροϑβῖ ξοϑίιιπι. ῬοΥ ΟΥΐθοιο ἀθηκί 
ἄδθεὶ Ζυρίοϊο ἢ δὴ ἀΐε ὅπ] ἤ δ η 
ϑομδαβίθ Ϊησοπ, σον] δυοῖν ἄἀθῃ 
Βοδιηδῦδ, ἀΟΥ βἰο δὴ ἀϊ6 Εἰ ἐβί ἔθου 
ΔηΒο ᾽ο85, Ηἷον ᾿ἰοερί Ζυρ]οϊο ἴῃ 
ἄδη Ὑοτγίθηῃ οἷπθ Απερίϑϊὰπρ δυΐ 
ἄἀθῃ ἄδεγίγίθθοποη ΕἸΠΕ δ᾽ δ βπι ἢ 8 
ἄδονὺ ΑἸ Βοποσ, ννοΐοιο αἷς Τάρα, δη 
ἀἄθπθθῃ ΟοΥγρῖδα γχαἀείθ, ΒΕ ϑδίίδρε 
Ππδπηΐθ. 5. ἃ. Εἴη! 9 4 σ. Ε. Ζαυα 
καὶ ὑστεροῦμεν 8. ἃ. ἐγ. ΑΠΒ. 

ὅ. ἀστεῖος πἴομί δοἰίθη, ννΐβ Ἰορὶ- 
ἄμ8, τοὶΐ βοβευζῃδίίευ Ἰγοπὶθ ρσο- 
Ὀγδθοδῦ, ᾿ᾶδδι Ποὺ ἀϊ6 σαντα πάδοάδαυ- 
ἰὰπρ ογκοῆπθῃ, ἴῃ βοΐθγη βἰδα ἰβοῖα 
Ἐδδίες βίον υόογ ἰδπά θη ἀαγοὶ 

ΕΒ ΘΙ ἢ οἷς υπάὰ Ε]εσδηΖ δαυβζυζοὶοἢ- 
πθη ρῥῇερεῃ. 

1. Τούτων. Ῥεγ ῬΊΌΓΑΙ Ὀεξοῖοῖ- 
πεῖ ἀΐς Τ|δίδδοια πὶ ἀθη ΕΒ] ρθη. 
ες ἀγορά ἰδὲ παιάν! οι πίοις ἱπὶ 
ϑδίππθ ἀεγ Οδιμ οἰ πἀδυεγβδι αὶ αηρ, 
νυνΐα δὸ οἷϊ θεῖ Ηοπιοσ, ΖΣ. Β. Οἀ. γ 
127 (νρ!]. 2. 48ὅ ἢ), ποοῖ! νοῃ ἀδπὶ 
ΟτΥί ἀδθυύβϑιθθη, ἄδθ ζὰ Αἴδβδη πνύυξ 
8682: --- ΠὺΓ ἀοΥ Οβίγδοΐξι 8 νυυγὰθ 
δι ἀδν ἀγορά νογραποιηπιδῃ --- Β0- 
ἄθγῃ υὸὴ ἄδπι ΟΥΐ ἀ685 ἰεθαηἀϊσείοπῃ 
ουΚ  γβ ΖῈ νουβίθῃθη, ννὸ ϑοκγδαίθα 
8πιὶ Ἰουδίθ σουτνοὶία (Β. 1. ΕἸ η]. 
5. 25), νυ] δύ ἀογί ἀΐς πιοἰβδία 6 6]6- 
δοηβοὶΐ Ζὼγ ΕΠ] ὰπρ ἀ65 ἰδ σοη 
σοί! Ζυρεοίμοϊίοη Βογυΐς (Αροϊορ. 
21 Β Ὁ δαπά. αὶ. Χο. Μϑα. 11, 
10. δᾶμον ἰδέ ἀναγκάσας ὑγ0}} δῇ οἢ 
πἰομί σὰν ΖῸ βίσοησ Ζῃ ποῆηθη. ΟἿ. 

᾿πδμ ΘΌΘ6Π 8]5 σαννδ ἢ] ἢ ον Βορ]εἰ- 
(ΩΓ ἀο5 βοκγαίεςξ Ὄρϑηΐα}}9 [6θ6πάϊ- 
σοη Απίῃ 61} δὴ βοΐποπι ΤΠὰπ ππὰ 
Τυοίθδη. 

441 
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ΧΑ͂Ι. Οὐδὲν πρᾶγμα, ὦ Σώκρατες ἐγὼ γὰρ καὶ ἰάσο- 
μαι. φίλος γάρ μοι Γοργίας, ὥστ᾽ ἐπιδείξεται ἡμῖν, εἰ μὲν 
δοκεῖ, νῦν, ἐὰν δὲ βούλῃ. εἰς αὖϑις. 

ΚΑΜ. Τί δέ, ὦ Χαιρεφῶν; ἐπιϑυμεῖ Σωκράτης ἀκοῦ- 
σαι Γοργίου; 

ΧΑῚΙ. Ἐπ᾿ αὐτό γέ τοι τοῦτο πάρεσμεν. 
ΚΑ4. Οὐκοῦν ὅταν βούλησϑε παρ᾽ ἐμὲ ἥκειν οἴκαδε, 

παρ᾽ ἐμοὶ γὰρ Γοργίας καταλύει, καὶ ἐπιδείξεται ὑμῖν. 
ΣΩ. Εὖ λέγεις, ὦ Καλλίέκλεις. ἀλλ ἄρα ἐθελήσειεν 

ἂν ἡμῖν διαλεχϑῆναι; βούλομαι γὰρ πυϑέσϑαι παρ᾽ αὐτοῦ, 
τίς ἡ δύναμις τῆς τέχνης τοῦ ἀνδρός, καὶ τί ἐστιν ὃ ἐπαγ- 
γέλλεταί τε καὶ διδάσκει᾽ τὴν δὲ ἄλλην ἐπίδειξιν εἰς αὖϑις, 
ὥσπερ σὺ λέγεις. ποιησάσϑω. 

ΚΑΛ. Οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν, ὦ Σώκρατες. καὶ 
γὰρ αὐτῷ ὃν τοῦτ᾽ ἦν τῆς ἐπιδείξεως ἐκέλευέ γ᾽ οὖν νῦν 

[Β] 1. ἐγὼ γὰρ καὶ ἰάσομαι. ννϑῃγ- 
Βοποῖπ ἢ δρτο ννογ Πο6 Βδάδπ8- 
ΑΓ τί Απβρίοαπρ δυΐ ἀϊε ϑδσα νοη 
Τεϊερῆοβ, ἀθγ, σορ Αοἰ]] 65 ψο- 
ννυυηάεί, σοη ἄδῃ Οτὔδκοὶ ἀΐο Ζα- 
δἰ σμβογαηρ οὐδ]: ὁ τρώσας (καὶ) 
ἰάσεται. ἘΠατὶ ρἀ658. θα απαο]ία ἄθη 
ϑι ΟΣ ἴῃ οἷ ποῦ ἰγγαρδάϊο, 

2, ἐπιδείξεται ἰδεῖ ΔΌΒοΙας ρε- 
ὈΥδαοὶ βίαι ἀν Ἀδἀδηβαγί ἐπίδει- 
ξιν ποιήσασθαι. 

εἰ μὲν... ἐὰν δέ: ἄἀογ Οταπά ἀδ6ε 
ΘΟ 8615 οὶ β1.} σὸπ δε, 8, 
Απάοτε δὅ03 Β. 5. ἀ. Βεπι. 

4, τί δέ. Ὀὶδ ΕἾδσε 585 ἀυχοὶ- 
ὈΠΟΚΟη, 4455 Κ [1 Κ|65 αἰ ΘΟ 50 ἢ 
Ὀκ1 ϑοκτγδίοβ πἰοδί γοχδυββοίζία. 

. ὅταν βούλησϑε κτέ. επίμᾶ]ς 
οἶπο Εἰπδάπηρ, ἀἷα ἀστοὶ ἀδη δ 
ταί γάρ Ὀερσταπαεοί νἱσά. 85 καί 
ἴῃ Νδοϊιβαίζε ἀδθαίεί δπ, (888 τιϊΐ 
ἄον Εἰπδάσπρ δυοῖν αἷς Αὐυδεϊολί 
δυ οἴπηοη Νογίγαρ νογθυπάθη ἰβί. 
Ὁϊς Υοτίε παρ᾽ " ὲ ἥκειν οἴκαδε 
Ζεοίρεῃ, ἀ8885 5186 οἱοὰ πού π᾿ ΟὝΘΓ 
ΥΟΥ ἄθ Ἡδυκξο ἀ65 Καὶ, δεβηάςη. 
ὕεθονυ ἀδθὴ Ονὶ ἄδγ Βερσερῃηθηρ 8. 
Ἐλη]. 5 17. 

[0] 10. διαλεγϑῆναι πιϊξ Νδοῖ- 
ἀγῦοῖκ ἱπὶ αοροπδδίζΖ Ζὰ ἐπιδείξεται, 
ἀθη ΟΠ ΔΓ οΥ  βι ἰβο θη Αὐδάγαοκ 
[ἅν ἀϊε Ῥχαηκνοτίγασε ἀεΓ δορ ιἰδίεπ 

απ ἈΠείοτεη, ννῖα διαλέγεσθαι [τ 
ἀϊοα Μεοίβοάς 465 ϑοκγαίβ. 

11, δύναμις (υ͵8) ἀΐαο Κταίξ ἀπά 
ἵπποι Βεἀδαίαηρ, ἀΐα πεἰί ἀφ ἐπ- 
ἀγγελμαΐῃ Ὀδθογο πϑυϊπι πα πρ δίθ θη 
801116. Ζα ἐπαγγέλλεταί τε καὶ 
διδάσκει νρὶ. Αρο]. 83 Β ὧν μήτε 
ὑπεσχόμην μάθημα μήτε ἐδίδαξα. 

12, τὴν δὲ ἄλλην κτέξ. ΝΙοΝΕ 818 
οὐ ϑοκγαίοβ ἀδ5 διαλεγϑῆναι δυοἢ 
[Ὧν εἶπα ἐπίδειξις πἰοῖῖ6, βοπᾶάθγῃ 
ἄλλος, ννῖο διογ, αἰγίδα ἐν βίδις 
Δρροβιεἷϊν νουδυπάδῃ, ἴῃ ΔΟΥ οἰξει- 
{πα πιο 6η ὟΝ οἶδα σογδθοιί, νυ δα 
ἄοπι Ἰορίβοβθη ογΙτηἶ586 ννἱάοΥ- 
βίγοθί ἀπά ἰπὶ Βουίβομοη ἀυγοῖι ἀδς 
ΔΡΡροβί ἴοῃ 6116 γεν δ] π|8 οὐεγ οἴπϑη 
δάἀνογθίδίθη Αὐδάγαοκ ογβοίζί νογάθῃ 
π0}85. ναὶ. τὰ Αροϊ. 86 Βὶ α. Κι. 
δ0, 4, 11. Ῥατγοῖ ἀΐα Απίννογί ἀθδ 
ΚΑΙ ΚΙο5 Κοιιί ἄδγίσοηβ ἀϊ6 δίγὶ- 
δυίϊΐνα Μεγ πάπηρ Ζὰ ἰἤγοπι ν  θη 
Ἀδομίο. --- ὕεθεσ εἰς αὖϑες (τἰοὶ- 
δεγ 88 εἰσαῦϑις φοβοῦ το θ6η) 5. ΚΙ. 
Απδ. ὰ. Κι. 660, :, 8. 4. 

16. αὐτῷ ννεδει βεῖὶπον Βεἀάοαΐαην 
(Κτ. δ1, 6, 8) 5ο πδοβάγῃοϑυοι! ρ6- 
8161}. Ζαγν ὅδοδα 8. ἀ. Εἴη]. 5. 7. 
υπὰ ἀΐο 5'16}16 δὺβ ίΐοποῃ 8. 4. Ν. 8. 
ΖΌΒΝΟΙΟΥ δἰπά δυο θοὶ ἄἀθ 8060} - 
[οϊσεπάθῃ Οεβργδᾶοα φσοροηννᾶγιϊσ 
(ναὶ. Εἴη!. 8 17 α. Ἐ.. 

1 
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δὴ ἐρωτᾶν ὅτι τις βούλοιτο τῶν ἔνδον ὄντων, καὶ πρὸς 
[χά 3 - 

ἅπαντα ἔφη ἀποκρινεῖσϑαι. 

ΣΩ. Ἦ καλῶς λέγεις. Ὦ, Χαιρεφῶν, ἐροῦ αὐτόν. 
ΧΑῚ. Τί ἔρωμαι; 

ΣΩ,.. Ὅστις ἐστίν. 

ΧΑ͂Ι. Πῶς λέγεις ; 

ΣΩ. Ὥσπερ ἂν εἰ ἐτύγχανεν ὧν ὑποδημάτων δημιουρ- 
γός, ἀπεκρίνατο ἂν δήπου δοι ὅτι σκυτοτόμος" ἢ οὐ μανϑά- 
νεις ὡς λέγω; 

Π. ΧΑ]. Μανϑάνω καὶ ἐρήσομαι. Εἰπέ μοι, ὦ Γοργία, 
ἀληϑὴ λέγει Καλλικλῆς ὅδε, ὅτι ἐπαγγέλλει ἀποκρίένεσϑαι 
ἰχ 4 Ἅ»Ἤ ’ 9 “«“ ὁτε ἂν τίς ὅδε ἐρωτᾷ; 

. ΓΟΡ. ᾿Αληϑῆ, ὦ Χαιρεφῶν' καὶ γὰρ νῦν δὴ αὐτὰ 448 
ταῦτα ἐπηγγελλόμην, καὶ λέγω ὅτι οὐδείς μέ πω ἠρώτηκε 
καινὸν οὐδὲν πολλῶν ἐτῶν. 

ΧΑΙ. Ἦ που ἄρα ῥᾳδίως ἀποκρινεῖ, ὦ ΓΟοργία. 
. ΓΟΡ. Παρέστι τούτου πεῖραν, ὦ Χαιρεφῶν, λαμβάνειν. 

ΠΩΜΑ͂. Νὴ 4ία᾽ ἂν δέ γε βούλῃ, ὦ Χαιρεφὼν, ἐμοῦ. 
Γοργίας μὲν γὰρ καὶ ἀπειρηκέναι μοι δοκεῖ᾽ πολλὰ γὰρ ἄρτι 
διελήλυϑεν. 

ΧΑΙ. Τί δέ, ὦ Πῶλε; οἵει σὺ κάλλιον ἂν Γοργίου 
ἀποκρίνασϑαι; 

ΠΑ. Τί δὲ τοῦτο, ἐὰν σοί γε ἱκανῶς; 

1. δτρ: τἱσμβυῖρον 80, ἄεπι πη886. 
αηὰ ἔἴοπι. Θη Βργθονοηά, 85 0, τὶ 
Οὐεσ ὅ τι σοβοδγίεθεη, 5. Βδυπ οΐη, 
ϑοδοϊσγυ. 6 1418. ΜΌΓ οἷποῦ ΥϑῪ- 
νὙυϑοϊιδίαηρσ αἰ ἀθὰ βοίμον Ηρ οἷ- 
{πὴ πϑδοῖ (8. Κα. 69, 48, 1 ππά 
Οατγιΐυε βομαυΐσν. 5 638) πἰομί νοὺ- 
δοιἰδάθδηθη ὅτε “ἀδ88᾽ βοιμϊχί ἀδὺ 
ϑδἷπη πα Ζυδδιιθηῆδησ. 

[0] 1. ὕεδον δημιουργός 5. τα 
4δὲ Α. 

Οδρ. 11, 10. Μανϑάνω. Εὖν Ομιαϊ- 
Τορβοη δσοηῦσι ἀδ5 οἷπε Βεϊβρὶεὶ, 
πὶ ἴδπι 465 ϑοκγαίο ἮΝ αηϑδοὴ ΚΙΔΓ 
ῷ Ἰϑόθοη, [ἂν Ῥοίΐοβ σοηροη τυνοὶ 
ποοὶν ΠΟ. 

448 Α.] 106. Ἦ που ἦρα κτέ. ἐπα 
δυοῖ Κοὶπθ οαἱσοηι! οἶς ΕἾασΘ, 80 
ἄοοῖ ἰη ἔγασοηπάσδῃ ΤῸΠ σεθργοοδδη. 
[α ῥᾳδίως ἰἰεσι. οὔννα8 Ιστοπὶθ. Ὀοῦογ 
ἀδο ζυάτγϊηρί οἷς οβοη πἀπὰ ἀϊΐο 
ἸΚοοκδ οὶ ἀθ5 Ῥ. 45. ΕἸη]. ξ 14, Αυΐ 

ἵδη ρϑβδί νογίγο ον, ννᾶ5 Νδηοη 
10 Β (5. ΕἾη]. 5. 4. Ν. 8) τοῦ ἄἀθῃ 
Βοδαϊθγη ἀ65 Οογρίαβ ὥβροσμδυρί 
δεβαρσί υνἱγό, 

18. ἐμοῦ οἷς βεἢνγ πδιῦ! οῃ θαι 
[Π6θεγρδηρ πδοῖϊ τούτου, ννοτΐη ἰἰερί: 
ὅτι ᾧ. ἀποκρινοῦμαι. θδ8 ρετβδη- 
ο6 Ῥυοποίιδῃ ᾿δῇ ἰθὺ ποίμννθῃ- 
ἀϊξ, ννεὶ! Ῥὶ βἷοβ βϑίδί(ίἐ ἀθ8 (σΟΥ- 
δὶδ5 δηδίοιοί. 

19. καὶ ἀπειρηκέναι 5βεοιζί ποῖ 
οἷπθη ἃπάδγη αταπά νογᾶυβ. ΤΥ Δ γ- 
βοϊν οἰ Π1οἢ νυν} } Ῥο]ο58 δπάδυίοη, ἀ885 
Οοτγρίδβ ὈΣΠΕρον ΥΥ εἶδ Ζζατεοκίχοῖοπ 
υπά εοἴπθη δπύογη ἀΔ8  οτ ὥδογ- 
ἰαϑβθῃ ἀαγῖ. Εν Ὀεϊάθα ραβδὶ ἀδπῃ 
ἀεγ ἰοϊσεπάθ αταυπά. 

[Β] 28. τί δὲ τοῦτο, παι] 16 ἐστί; 
ἀ. ἢ, ττδὀϑ μα ἀδβ [ἂγ οἷπο Βεάβα- 
ἰὰηδ, ννδύθπι 801] ἀδ5 ἱπ Βοίγδοιί 
Κοιππιθῃ ὃ Απάεστο ογρᾶπζοη διαφέ- 
ρδι. 85. Κι. 62, 8, 11. Ῥοΐοδ νν}}} 
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ΧΑῚΙ. Οὐδέν ἀλλ ἐπειδὴ σὺ βούλει, ἀποκρένου. 
ΠΩ... Ἐρῶτα. 
ΧΑ]. Ἐρωτῶ δή. εἰ ἐτύγχανε Γοργίας ἐπιστήμων ὧν 

- 2 - 

τῆς τέχνης ἥσπερ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἡρόδικος, τίνα ἂν αὐτὸν 
ὠνομαάξομεν δικαίως; οὐχ ὅπερ ἐκεῖνον; 

ΠΙ .. Πάνυ γξ, 
“ ἫἋ 

ΧΑ]. Ἰατρὸν ἄρα φάσκοντες αὐτὸν εἶναι καλῶς ἂν 
ἐλέγομεν. 

Π..4. Ναί. 

ἱτ 

ΧΑῚΙ. Εἰ δέ γε ἥσπερ ᾿Δριστοφῶν ὁ ᾿Δγλαοφῶντος ἢ 10 
ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἔμπειρος ἦν τέχνης. τίνα ἂν αὐτὸν ὀρϑῶς 
ἐκαλοῦμεν : 

ΠΩ... 4]7λον ὅτι ξωγράφον. 
ΧΑΙ. Νὺν δ᾽ ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἐστί, τίνα 

ἂν καλοῦντες αὐτὸν ὀρϑῶς καλοῖμεν ; 
ΠΩ. Ὦ Χαιρεφῶν, πολλαὶ τέχναι ἐν ἀνθρώποις εἰσὶν 

ἐκ τῶν ἐμπειριῶν ἐμπείρως εὐρημέναι᾽" ἐμπειρία μὲν γὰϑ 
ποιεῖ τὸν αἰῶνα ἡμῶν πορεύεσϑαι κατὰ τέχνην, ἀπειρία δὲ 
κατὰ τύχην. ἑκάστων δὲ τούτων μεταλαμβάνουσιν ἄλλοι 
ἄλλων ἄλλως, τῶν δὲ ἀρίστων οἱ ἄριστοι" ὧν καὶ Γοργίας 
ἐστὶν ὅδε, καὶ μετέχει τῆς καλλίστης τῶν τεχνῶν. 

Π]Ι. ΣΩ. Καλῶς γε, ὦ Γοργία, φαίνεται Πῶλος παρε- 
σκευάσϑαι εἰς λόγους" ἀλλὰ γὰρ ὃ ὑπέσχετο Χαιρεφῶντι οὐ 
“«οιεῖ. 

πἰοιί θη Νο βίου μογδυβοίζθῃ, 50π- 
ἀογμ ΠῸΓ δ5ε]δδῖὶ Βεννυπάθγαπ 6Γ- 
τἱηρσθη. 

4, Ἡρόδικος, ἀδεῦ Βτγυάεγ 668 
Οογρίαβ (5. Εη]. 8. 8), ἰδέ πἰοδΐ τὰ 
γον ΘΟ 56} τηϊΐ οἴ ποπὶ ἀπάσσγη ΑΥΖίς 
αἰεΐοδοη Ναπιθηβ, ἀ6γ δὺβ ὅϑεί γι - 
Ὀτὶδ βἰδιαμηίθ. Αγ᾽βίοριοπβ ΒΡγΌΔοΓ 
ὙΔΙ ἀοἦ βεγδπιιία Μίαϊοσ Ῥοὶγ- 
σῃοΐοδβ 85 Τἢδδ08. 

ὅ. ὅπερ πδοὶὶ τένα πιϊΐ ᾿οϊομῖαπι 
ὕυοθογσδὴρ Ζὰ ἄδπι «δοι]ϊοΐδη Β6- 
οὐ Ναηιθη. 

16. Ῥοϊοβ χϑάδί νυῖϑ εἷθ Βοος, 
ν] ΘΠ οἰος δὰ βεΐποπι Βαοῖ (462 Β.). 
ἘγῚῚ ἀθογίγοῖϊθί ἀϊα Απννθηάπηρ στο 
ΕἸσύγοη, πὶ ἀδηθη δυο Οογρίδε 
οἴη ἰγοϑίϊσος ϑρ᾽εὶ Ζὰ ἐγοΐθεοη ῥῇορία, 
50 ᾿ΐον ἀδὺ Ῥαγοποπιδδῖθ (χατὰ τέ- 
χνὴν --- κατὰ τύχην) υπάὰ Δηάογου 
ῬΒΟΠΘΌ ΟΕ ΕἸσαγοη, ὥδθεῦ ἄδγϑη 

Βεπδηηυηρ ἀΐς ΤΠ δοΥΐα 56] δ8ὲ ποδὶ 
1π8 Βδῖπθ ροκοιθη ἰϑί (8. ἈΒεΐουϑβ. 
αν. εα, ϑρεηροὶ, 65. Του. 111... 
τὸν αἰῶνα ἀϊοξιίοτίδοι [τ βίον. Ὠϊο 
Βεοδδυρίαηραη νου θη βίοι 'π8 ὕη- 
Βαδιϊπιπιία απὰ ΝΕὈΟΙ δα ὑπά Ζὺ- 
Ιεῖζι Ὀτίηρί 6Γ --- ννῖα ϑοκγαίε Εαὶ 
ἀυγοὶ ἀΐς ᾿)7πιογβομοϊ ἀρ γοη ποιά 
ὑπὰ τίς πδοβιννοῖϊδί --- οἷπ 98Π2 8)]}- 
δοιμοΐηοβ Αἰἰγϊθυς ἀεβ8 ἔγδρι  σἤθ ἢ 
Οοσεοηδίδπάοβ, ἀπδίαι ἴῃ βοὶδί Ζα 
Ποπποη. [ἴθ τίροηβ ἰδὲ αἷς Βερίϊπι- 
Ιπρ ἄογ ΒΠοίοΥΚ δἷβ καλλίστῃ 
τ. τι, σγθῆη δυοῖ ἀϊδοκίϊδοῖ ἢ ρ6- 
μον, 80 ἀοοῖ ἀδγ Καπϑιου οι θ ἢ 
ΑὈδιοδο ἀστοὶ ἀΐα Απγοσύαης ἀἶε868 
Βεετηῖοα γνΟἾ] Θη βργθονεπα.. 

8Ρ. Π|. [Ὁ] 32. παρεσκευασϑαι 
ὈεζΖοϊσῃποί ἀϊο ἄσεζετο Ἀοαυίΐης, αἷς 
Ῥ᾽ ε'οἢ δου νοσθδῃ, πάθῃ δὺ ἄθαὶ ὅοΥ- 
δἷας ἀΐε Καπίι 16] ΔΌσεϊογπ Πδΐ. 
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ΓΟΡ, Τί 

ΣΩ. Τὸ 

νεσϑαι. 

ψ 
μάλιστα, ὦ Σώκρατες. 
ἐρωτώμενον οὐ πάνυ μοι φαίνεται ἀποκρί- 

ΓΟΡ. ᾿Αλλὰ σύ, εἰ βούλει. ἐροῦ αὐτόν. 
ΣΩ. Οὔκ, εἰ αὐτῷ γε σοὶ βουλομένῳ ἐστὶν ἀποκρί- 

νεσϑαι, ἀλλὰ πολὺ ἂν ἥδιον σέ. δῆλος γάρ μοι Πῶλος καὶ 
ἐξ ὧν εἴρηκεν, ὅτι τὴν καλουμένην ῥητορικὴν μᾶλλον μεμε- 
λέτηκεν ἢ διαλέγεσϑαι. 

ΠΩ... Τί δή, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. Ὅτι, ὦ Πῶλε, ἐρομένου Χαιρεφῶντος τίνος Γορ- 

γίας ἐπιστήμων τέχνης, ἐγκωμιάξεις μὲν αὐτοῦ τὴν τέχνην 
ὥσπερ τινὸς ψέγοντος, ἥτις δέ ἐστιν οὐκ ἀπεκρίνω. 

ΠΩ... Οὐ γὰρ ἀπεκρινάμην ὅτι εἴη ἡ καλλίστη; 
ΣΩ. Καὶ μάλα γε. ἀλλ᾿ οὐδεὶς ἠρώτα ποία τις εἴη ἡ 

18 Γοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς καὶ ὄντινα δέοι καλεῖν τὸν Γυργίαν᾽ 
ὥσπερ τὰ ἔμπροσϑέν σοι ὑπετείνατο Χαιρεφῶν καὶ αὐτῷ 
καλῶς καὶ διὰ βραχέων ἀπεκρίνω, καὶ νῦν οὕτως εἰπὲ τίς 449 
ἡ τέχνη καὶ τίνα Γοργέαν καλεῖν χρὴ ἡμᾶς; μᾶλλον δέ, ὦ 
Γοργέα, αὐτὸς ἡμῖν εἰπέ, τίνα σε χρὴ καλεῖν ὡς τίνος ἐπι- 
στήμονα τέχνης; 

ΓΟΡ. Τῆς ῥητορικῆς. ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. ῬῬήτορα ἄρα χρή σε καλεῖν; 
ΓΟΡ, ᾿Δ4γαϑόν γε, ὦ Σώκρατες, εἰ δὴ ὅ γε" εὔχομαι 

εἶναι. ὡς ἔφη Ὅμηρος, βούλει μὲ καλεῖν. 
ΣΩ. ᾿Αλλὰ βούλομαι. 

1. τί μάλιστα: τνᾶγύυπι οἷσαηί οἱ ὃ 
νυνὶ 80 ἄδσπη ὃ Μρ)]. ζὰ Κυὶϊί. 48 Α. 

6. πολὺ ἂν ἥδιον σέ: δὰ8 ἄδη 
νου ουσοθηάδη Ἦ ογίθη ἀθ8 ΟοΥρ δ, 
ἴπ ἀθπθὴ σύ ἀδπ Οερδηβδίζ δεϊοηΐ, 
2 ογρᾶηξθη. 

8. διαλέγεσϑαι Ὀοζοϊοὴ ποῦ αἶα ἀ6 ΓΣ 
ἈΠΟίΟΥΙΚ σεροηθθογροβίθ 6 ρῥ δ ]ο- 
Βορβίδο!ς Καυπεί ἴῃ Ἃἀ6Γ δηδργαοϊε- 
Ἰοβοβίθη Ῥεἶβο. δογ δ᾽οβζα [ηδηϊ|. 
80} }16520 510} δὴ μελετῶν νυνῖθ δὴ ἀἷθ 
γοθα ἀεβ 1μθἤγθηβ ὑπάὰ ΙρΘΓΠΘῊἢ8 
(Κύ. δῦ, 83, 11). 

106. ὑπετείνατο. ΑΪβ ατγαπάϊαρο 
ππίογδτοϊίθη, αἷς ἂν ἀδα Ὀτγίδ6}} ἀ 65 
Ἀπάδγῃ οἷπα Απδϊοσίθ δῦροθεοη 80]]. 
Βα ΚΟ δυν γί ἰδ ἀδ8 Αβυπάοίοῃ, 
ἄδβ οἰννδβ δβαγί δγβοϊοῖπί, δῦδγ Ὀοὶ 
ϑᾶϊζου πα ὠὡσπερ πίοϊί υπρονν δ Βη- 

1ο ἰδέ. ΨΜ,εὶ. Αἰεὶ. 1. 108 Ὦ: τέ 
οὖν τὸ κατὰ ταύτην ὀρϑῶς γιγνό- 
μενόν ἐστιν; ὥσπερ ἐκεῖ ἐγώ σοι τὸ 
κατὰ τὴν τέχνην ἔλεγον ὀρϑῶς, τὴν 
υμναστικήν, καὶ σὺ δὴ οὖν οὕτως 
νταῦϑα τί φῇς: 

[449 Α] 20. δοκτναίδβ πἰπινΐ γογ- 
ἰδυῆρ ἄδη ἱΠΠΏΟΥ δοΐοη σογϑυδρο- 
βεἰίζίεῃ Βορι δ ἀογ Κυπϑί δ8]186 
αεαίζππηρεὈορΥΙ δ, ππὶ τ]Ϊΐ ἄθπι- 
δβϑίθθῃ νυϑῖίοσ Ζζὰῃ ορογΐγεη. Εγεΐ 
Βρδίον νυϊγὰ αἴδδοσ βϑὶδϑί 'ἱπ ΕἾὟΔρΡα 
σοβίο!. 

98. ᾿Δγαϑόν γε. Ὀΐϊε δε θειρ 68] - 
Ἰἰσκοὶς ἀο5 αοτρίδβ σις 80 ννεϊΐ, 
ἀδδ5 οὐ νυῖα ἀΐθ Ἠοπιουϊβοβδη Ηεϊάθη. 
ΒΡτΪοί. ΒΒοβοπθυβ βίασκ ἰδ ἀδ8 
ἔοϊσεπάς καλει δή, ἀδ5 ὅδ. πίομί 
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ΓΟΡ. Κάλει δή. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ ἄλλους σε φῶμεν δυνατὸν εἶναι 

ποιεῖν ; 

ΓΟΡ. ᾿Επαγγέλλομαί γε δὴ ταῦτα οὐ μόνον ἐνθάδε 
ἀλλὰ καὶ ἄλλοϑι. 

ΣΩ. Ἶ49᾽ οὖν ἐθελήσαις ἄν, ὦ Γοργία, ὥσπερ νῦν δια- 
λεγόμεϑα, διατελέσαι τὸ μὲν ἐρωτῶν, τὸ δ᾽ ἀποκρινόμενος, 
τὸ δὲ μῆκος τῶν λόγων τοῦτο, οἷον καὶ Πῶλος ἤρξατο, εἰς 
αὖϑις ἀποθέσθαι; ἀλλ ὅπερ ὑπισχνῇ, μὴ ψεύσῃ, ἀλλὰ ἐϑέ- 
ληδον κατὰ βραχὺ τὸ ἐρωτώμενον ἀποκρίνεσϑαι. 

ΓΟΡ. Εἰσὶ μέν, ὦ Σώκρατες, ἔνιαι τῶν ἀποκρίσεων 
ἀναγκαῖαι διὰ μακρῶν τοὺς λόγους ποιεῖσθαι" οὐ μὴν ἀλλὰ 
πειράσομαί γε ὡς διὰ βραχυτάτων. καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτο 
ἕν ἐστιν ὧν φημι, μηδένα ἂν ἐν βραχυτέροις ἐμοῦ τὰ αὐτὰ 
εἰπεῖν. 

ΣΩ. Τούτου μὴν δεῖ, ὦ Γοργία᾽ καί μοι ἐπίδειξιν 
αὐτοῦ τούτου ποίησαι, τῆς βραχυλογίας. μακρολογίας δὲ εἰς 
αὖϑις. 

ΓΟΡ. ᾿Αλλὰ ποιήσω, καὶ οὐδενὸς φήσεις βραχυλογω- 
[4 9 “ 

τέρου ἀκοῦσαι. 

νον Ὀοδοῃίοι, εἰ δή: νγσϑῆη ἀοοὴ 
(ννῖθ νογδυβΖιβοίζαῃ). 

[Β] ὅ. ἄλλοϑι. 5. ἀ. Ετη]. 8 ὅ. 
δον ἀϊς ὕϑαπάογυπρσεοι ἀ685 Οογρίδα. 
θὶ6 Αεδαϑζογυην ἱγᾶρσί οἰπθη στοβΖ- 
ΒρΡΓΘΟΒογ ϑοῦθη ΟΠ ΓΑ ΚΟΥ ννοσθη ἀοΓ 
ΘΟ δ᾽ (οβἰρκοὶϊ, ἀϊα ἱπ ἀδ6γ δυ8Ζ6Γ- 
᾿ἰοδ σὴ ἅδμη]οἢ ροβία!ἰδίθη Β6- 
Ικαηρ ἀθ85 ϑοκγαίοα ἰ Κυϊΐοη 
(46 Β) ὡς ἐγὼ οὐ μόνον νῦν ἀλλὰ 
καὶ ἀεὶ τοιοῦτος πἰοιί ᾿ἰαρ. 

8. τὸ δὲ μῆκος τῶν λόγων. ἈὈϊ6 
Ιδηρεὲ ἀὸῦ βοάθῃ ἰδίύ πἱοδί οἰννᾶ 
ΠδΟῖΝ ἄδπιὶ δί'ηπο ἀθ5 ϑοκγδαῖθβ ἀθπὶ 
δ.5Ζογοη []ιΐδπρα πο ΟΖ Ππιθββαῃ, 
δοκτγαίοβ πιο ΠΥ δοίοϊο Βοάςδῃ, 
ννοϊοῃθ, βῖαί( δυΐ ἀἷ6 ΕὟδρο ἀϊτοοῖ 
εἰηζυροῆπ, δὺβοδννοϊΐεη πα 510} ἰη 
δἴποπι βεἰθϑίδη ἀἶσοπ Οεὐδηκεηρσδησ 
νου] ίογοη. 85 καέ νον Πώλος ἰδβδῖ 
αυγοβε ]6η, ἀ8865 ϑοΚΥ, ἅδη] 0165 
φψοη Οογρὶδα δεζαγομιοῦ. 

εἰς αὖϑις ἀποθέσθαι [τ οἴη 8Δη- 
ἀοὸγ Ναὶ δυΐδπμεδβῃ. 

11. Εἰσί κτέ. Θογρῖίδβ βρυϊομέ 818 
ϑδοιῃνογείδηἀἶσαῦ νοπὶ ποῦθη Βοδ88 
ΒοΥΔθ υπά᾿ πιδομίθ 5'ον ρούῃ οἷῃδ 
Ηἰπιογι ἂν οὔἴδη Παϊΐίθη, ἰδ ΔΌΟΥ 

ἀπτοῖ βοὶπ ρσδι] υβοἢοβ ἐπάγγελμα 
δεἰ δεῖ σεΐδηρεῃ. 

12. ἀναγκαῖαι --- ποιεῖσθαι: δὰ8 
ἀεν Ῥγοϊθρϑὶβ πουυογρενθηπάθ ρογϑδη- 
σι Οοπβιγι θη, ννῖ8 δπὶ ραν δδη- 
᾿Ἰομϑίθη ὉὈ61 δίκαιος. ΑΙ58 ϑυδὶ. Ζὰ 
ἄδια [πῆπ. ογοὶδί βἰοῖ ἔνιαε τῶν 
ἄποκρ., εἶπα Αὐδβάγυοκδνυνοἶῖβα, αἷα 
ἄδιι Θ΄ οι Υ 8.06} 16Γ πἰ οι ρογδάσ ἔγοιι ἃ 
οί, ΓαΙ. Μόποι 179}: ἀπόκρισιν 
τὴν διὰ τῶν ἔτι ζητουμένων .. 
ἐπιχειροῦσαν ἀποκρένεοσθϑαι. 
Ῥμδά. 92 Ὁ: τοῖς διὰ τῶν εἰκότων 
τὰς ἀποδείξεις ποιουμένοις λόγοις. 
Νδη πὰ ἴβϑίθ ἀδπη οἷπθ ἰοόκοσο Εὔσυπρ 
ΔΘ ὑπὰ ἀδ8 ππηβδοδιϊ πα 
ΒΌΡ]οος Ἰμδη᾽ δὰ5 ἄθπι Ζ 0581} Π|6Ὲ- 
δὴ νογβίθῃθη (Βεΐβρῖθ] 6 δοὶ Κι. 
δὅ, 8, 7. 8) Αἰβο: ΠᾺ οἷδε οἰπὶσα 
Απίννοτγίοη, θεοὶ ἀδῆθη 68 ποι ννθηαὶρ 
δι, δ'οι ννοϊἰδυ σ Σὰ ογκίδγοη. Ζα 
θοδοβίθῃ 1ϑὲ δυοῖ ἀδγ ΑὙΟἾΚ6Ι Ὀαὶ 
λόγους. 

18. ὡς διὰ βραχυτάτων: τιδλη ἴδηὰ 
ἀδτὶη οἴηδθη Αηἰκίδηρ δὴ ἀ88 Ἠδϑεΐο- 
ἀΐδοιις ἐν δ᾽ ἐλαχίστῳ ἄριστον ἔχεις 
ὅτι φύεται εἰπεὲν. 

[0] 30. ἀκοῦσαι. θοῖ [πδηϊΐϊ. ἀ68. 

10 

1ὅ 

20 



ΓΟΡΓΊΑΣ (449) ΟἽ 

ΙΝ. Σ᾿. Φέρε δή᾽ ῥητορικῆς γὰρ φὴς ἐπιστήμων τέ- 
χνης εἶναι καὶ ποιῆσαι ἂν καὶ. ἄλλον ῥήτορα᾽ ἡ ῥητορικὴ 
περὶ τί τῶν ὄντων τυγχάνει οὖσα; ὥσπερ ἡ ὑφαντικὴ περὶ 

- ’ , . 3 τὴν τῶν ἱματίων ἐργασίαν" ἡ γάρ; 
ΙΓΟΡ, Ναί. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ ἡ μουσικὴ περὶ τὴν τῶν μελῶν 
ποίησιν ; 

ΓΟΡ. Ναί. 

ΣΩ. Νὴ τὴν Ἥραν, ὦ Γοργία, ἄγαμαί γε τὰς ἀπο- 
10 κρίσεις, ὅτι ἀποκρένῃ͵ ὡς οἷόν τε διὰ βραχυτάτων. 

ΓΟΡ Πάνυ γὰρ οἶμαι, ὦ Σώκρατες, ἐπιεικῶς τοῦτο 
ποιεῖν. 

ΣΩ. Εὐ λέγεις. ἴϑι δή μοι ἀπόκριναι οὕτω καὶ περὶ 
τῆς ῥητορικῆς, περὶ τί τῶν ὄντων ἐστὶν ἐπιστήμη; 

ΓΟΡ. Περὶ λόγους. 
3 Ζ « 

ΣΩ. Ποίους τούτους, ὦ Γοργία; ἀρὰ οἱ δηλοῦσι τοὺς 
κάμνοντας ὡς ἂν διαιτώμενοι ὑγιαίνοιεν ; 

ΓΟΡ. Οὔ. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα περὶ πάντας γε τοὺς λόγους ἡ ῥητορική 

20 ἐστιν. 

ΓΟΡ. Οὐ δῆτα. 
Σῶ. ᾿Ζ4λλὰ μὴν λέγειν γε ποιεῖ δυνατούς. 
ΓΟΡ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν, περὶ ὦνπερ λέγειν, καὶ φρονεῖν ; 

ΑοΥ. δῦ ἶοΓ (δπάδυβ οὔϑθη 29, 14 
πὰ υπίδη 80, 2 ναῦθῆ ἀθ68 Ὀεῖρε- 
ἔὔσιεη ἄν, ννογᾶδον Κι. δ4, 6, 6) 
πᾶοῦ φήσεις ἀΐε Βοἀοαίαπσ ἀδ5 
Ῥιδιογίαπιβ. θάρορθη 441 Β ἐπι- 
ϑυμεῖ ἀκοῦσαι. αθπδθον 88 Κυ. 
ὅδ, 6, 9 Μαάνὶρ ϑ'γηίαχ 172 υπὰ 
δικ Ὠγ ]ομοῦ ἴῃ ἀδη Βεοπιογκαηρσοθη 
3. 89 ΑΙ, νεῖ. συγεαβ Θονα!σταπιηι. 
5 496 [497]. 

Οδρ. ΙΝ. [Ὀ] 8. περὶ τέ ἀνγὔοκί 
οἷπα ΕὟδρε ποῖ ἄδθπι ΟΘεροπβίδπά 
808, διιῖ ννυϑοθη οἷα Τ δι σκοεὶ! 
- ππὰ οἷπο βο]οἶα νυγὰ 'π ἀδγ ἈΠ6- 
(οΥΚ 85 οἷποῦ Καηπβιῦθυπρ νογδυ8- 
δοβοίζί --- Ιοἷι χἱοἰνίδί (ἃ πὶ νν 6] ο ἢ 6 ἢ 
βἷ6 β'ο θαννεσί, 

10. ὅτι ἀποκρίνῃ δροχορείϊβοι, 
γε]. Κα, θὅ, 1, 8. 

11. πάνυ... ἐπιεικῶς: Θοτρίδε 
αῦ δαὶ ἀΐεβοπι ει υβι]οῦ πὰ ἀἷδ 

ΕΌσα ἰπὶ Αὐρὸ οἶδα ἈΠοϊκδίονς δυῖ 
ἀδ58 ογ δι πὶ8 σαὶ [ηΠᾶ]ς. Εἶτ ννὶ}} 
ΠΌΓ Ζαΐίσου, Ὅλ85 δύ δσιβ. πῃ ὅδ. 
Βνεδοιυιορὶο Νο βίου 1: ἀδγὰπι δηΐ- 
νυογίοι δ΄ πιϊί ἀδγ Καγζεϑίθη Βε]8 - 
παπρ8- υπὰ ογποϊηυπρδίογπιοὶ, ἀΐθ 
το ἰοἢ ἰδ. 

14, ἐπιστήμη, ἰπδοΐεγπ ἀος ΒδάπεΥ 
ἐπιστήμων ῥητορικῆς τέχνης ἰδί, 
8.50 οἴ νυββϑῃ τ οδοη [πη γβο τά 
σοῦ τέχνη. 

11. τοὺς κάμνοντας. Κι. 61, 6, 2. 
[Ε] 19. Οὐκ ἄρα περὶ πάντας κτέ. 

ἩἨϊοτγηδοῖι 1δί ἀϊο οδηϊτίίοι ἀθ8 ὅοΥ- 
δἰα8 τὰ ννϑϊί. [ῖἢ ἈΒΏΠΘΒοΥ Υ οἷ86 
Ῥτοίδο. 812 ἢ. 

Φφ4, Οὐκ οὖν, περὶ ὧνπερ λέγειν, 
καὶ φρονεῖν: Βοβοίηθασ πιδοιὶ 80- 
Κγαΐθϑ σοῃ ἀΐοθδενς Βοαιϊπιβια δ Ζιι- 
πϑοϊιδί Κοΐηοπ Οοοτγδυοῖ,, 80 ἀ888 516 
απηδιμὶσ ογβομοίμθη Κῦπηϊθ. ΑΌΘΓ 
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ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ.. 49 οὖν, ἣν νῦν δὴ λέγομεν, ἡ ἰατρικὴ περὶ τῶν 

καμνόντων δυνατοὺς ποιεῖ φρονεῖν καὶ λέγειν; 
ΓΟΡ. ἀνάγκη. 
ΣΩ. Καὶ ἡ ἰατρικὴ ἄρα, ὡς ἔοικε, περὶ λόγους 
ΓΟΡ, Νναί. 

ΣΩ,. Τούς γε περὶ τὰ νοσήματα: 
ΓΟΡ. Μάλιστα. 
ΣΩΏ. Οὐκ οὖν καὶ ἡ γυμναστικὴ περὶ λόγους ἐστὶ τοὺς 
εὐεξίαν τε τῶν σωμάτων καὶ καχεξίαν ; 
ΓΟΡ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι, ὦ Γοργέα, οὕτως 

ἔχουσιν᾽ ἑκάστη αὐτῶν περὶ λόγους ἐστὶ τούτους, οἵ τυγχά-- 
νουσιν ὄντες περὶ τὸ πρᾶγμα, οὗ ἑκάστη ἐστὶν ἡ τέχνη. 

ΓΟΡ. Φαίνεται. 
ΣΩ. Τί οὖν δή ποτε τὰς ἄλλας τέχνας οὐ ῥητορικὰς 

Π Ὑὶ 

ἐστίν. 

περὶ 

ἣ ἂν ἡ περὶ λόγους; 
ΓΟΡ. Ὅτι, ὦ Σώκρατες, τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν περὶ 

χειρουργίας τὲ καὶ τοιαύτας πράξεις ὡς ἔπος εἰπεῖν πᾶσά 

ἐστιν ἡ ἐπιστήμη, τῆς δὲ ῥητορικῆς οὐδέν ἐστι τοιοῦτον χει- 
ρούργημα, ἀλλὰ πᾶσα ἡ πρᾶξις καὶ ἡ κυρωσὶῖς διὰ λόγων 

ἀυτοῖ ἀὰ8 εηκοη ἱπι Οαροηδδίζ 
ΖΌπι Ἀοάθη ννοἰϑέ ϑοκγδίθβ υοὴ γοσῃ- 
ποτοὶῃ δα ἀΐε Βοἀοαίπηρ ἀ658 [ἢ .- 
58} 05 ἱπιὶ αεροηδδίζ ΖΌΥ ΕΟΥ πὶ ἢΐη, 
Ἐπὰ ρσεγδάς ἀδγδυΐ βία Ζ( δἰ οἷ βδρδίο τ 
δοῖπο Ὁ ογϊεσαηρ ἀδ8 Οογρίδβ. 

ῶ. λέγομεν ε(ἰαιί ἐλέγομεν, ννὶδ 
οἰηΐρσο Ηδπάδοτυ μαθθη. Ὗε!. Αρο!. 
21 Α ὅπερ λέγω. 1,δοῖο5 198 Ηὶ ᾧ 
λέγομεν. ἀπεεοίζε ΙΥ̓ 708 Α ὃ νῦν 
δὴ λέγεις. Κι. ὅ8, 1, 2. 

[460 Β] 18. ἑκάστη. ὕὕύεθον ἀδϑ8 
οὐ ΚΙ ᾶγοπάθ Αδυηάδίοη 8, ΚΥ. ὅ9, 1, ὅ. 

14. ἡ τέχνη ρσεβοτι ἐγοίζ ἀδ58 Ατ- 
ἘΠκ616 πἰοσμξς Σὰ ἑκάστη, βοπάεγη Ζὰ 
οὗ, αἴδο Ζαπι Ῥγδάϊοσαί, πηὰ Παΐ βοΐῃβ 
Βοάθοαίυπρ δθθη ἴῃ ἀΐοβον Βοζ δ! ηρ 
δ ἀεῃ δηεί. ,ε!. Κι. ὅδ0, 2, 4. 

18. ἢ ἂν ἧ. ὍὈϊεθε ἘΌται ἀ65 Κ6- 
ἰαιϊνβαίζοβ ἰδέ Πἶθυ σανυδ}, νυ οἷ] ΔΟΥ 
Αὐκβάτγαοϊς ννοσθη ἀοὺ ποσοῦ ἐδ ]6 πάθη 
δοηδθσγοη Βαβι πη ἀἄθη ΟΒδ- 
γΑΚίΟΥ ὈπΡΘδιϊ πη ογ ΑἸ σοπιοΐη μοί 
ἴγαθοῃ 801}: ἤνυε ἢ θ, νυῖο ᾿ππ Πι6 Ὶ, ταϊί 

Ἀδάθῃ 65 Ζῃ {πὰ Βαί.᾽ ταύτην θ6- 
Ζοϊομποί δῦθη ἀθῃ ἴῃ ΕἾδρα βίθθη- 
ἄθη ἀερεπβίαπά. 

20. ὡς ἔπος εἰπεῖν 50. 1662. δἰ οἷχ 
8Π Ὧἦδ5 πδοβίοϊσεπάβ πᾶσα 8π, ννὶθ 
466 Α δὴ πάσας, 450 Ὁ δῃ οὐδε- 
νός, Ῥιδοάοη 78 Εἰ δὴ οὐδαμῶς. 
γε. 2. Αροὶ. 17Α πυπά Κι. δῦ, :;, 2. 
Αποῖ ἴῃ ἀΐοβοαι Ζυδαῖζς ζΖοὶσί δἷοἢ 
ἀΐο πέδιηίσκοὶϊς ἀθε ΟοτΥρίδβ, αἷμα 
Κίατε πὰ δοδίϊππιίς Ὠεδηϊίοη Ζὰ 
δοῦεη. ϑεῖπο Βοριὰ πρ ἰδὲ οἷπα 
ΠῸΓΡ πορδίἷΐγα πα σΟΙΙΡΔΓΔΙΪΥΘ. 

92, χύρωσις ἰδὲ εν ῖγΚΙϊοῖ - 
Ππρ πὑπὰ ἀδάμστοιν Οεἰϊίαης πὑπὰ 
Κνιαῖῦί. ὈΐΪ6 Βεοπιουκυὴρ ἀθ8 ὅδδο- 
᾿Ἰἰαβίδη, ἀ858 ἀϊε8 ὟΥ οΥέ ἀοἴη β᾽ οἱ ἰδοθα 
διαί δηροιῦτο, ἰδέ πἰοιέ υἱοί. 
Αποῖι ΤΗσκγά. ΥἹ, 103 πιδοῖί ἀδνοι 
Θεδτγδαοῦ. 6 οπεδίη κυροῦν ὑπὰ 
κῦρος διδοῖ εἰπά, 5ο "δὲ ἀΐθ Β]ἀπη δ 
κύρωσις δαοι ρΆΓ πίομία Αὐ Δ] |6η- 
ἀε8. α!. δα οἢ ἄκυρος νυἱγΚαηβδὶο8 
Κυϊίοη ὅ0 Β. Ρτοίαρ. 886 Ὁ. 

δ 

10 

16 

καλεῖς. οὔσας περὶ λόγους, εἴπερ ταύτην ῥητορικὴν καλεῖς, 



ϑ 
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ἐστί. 

29 

διὰ ταῦτ᾽ ἐγὼ τὴν ῥητορικὴν τέχνην ἀξιῶ εἶναι περὶ 
λόγους, ὀρϑῶς λέγων, ὡς ἐγώ φημι. 

Υ͂. ΣΩ. Ἶ49᾽ οὖν μανϑάνω οἵαν αὐτὴν βούλει καλεῖν; 
τάχα δὲ εἴσομαι δαφέστερον. 
τέχναι. ἡ γάρ; 

ΓΟΡ. Ναί. 

ἀλλ ἀπόκριναι᾽ εἰσὶν ἡμῖν 

ΣΩΏ. Πασῶν δέ, οἶμαι, τῶν τεχνῶν τῶν μὲν ἐργασία 
τὸ πολύ ἐστι καὶ λόγου βραχέος δέονται, ἔνιαι δὲ οὐδενός, 
ἀλλὰ τὸ τῆς τέχνης περαίνοιτο ἂν καὶ διὰ σιγῆς, οἷον γρφα- 

10 φικὴ καὶ ἀνδριαντοποιία καὶ ἄλλαι πολλαί. τὰς τοιαύτας μοι 
δοκεῖς λέγειν, περὶ ἃς οὐ φὴς τὴν ῥητορικὴν εἶναι" ἢ οὔ; 

ΓΟΡ. Πάνυ μὲν οὖν καλῶς ὑπολαμβάνεις, ὦ Σώ- 
κρατες. 

ΣΩ. Ἕτεραι δὲ γέ εἰσι τῶν τεχνῶν αἵ διὰ λόγου πᾶν 
περαίνουσι, καὶ ἔργου ὡς ἔπος εἰπεῖν ἢ οὐδενὸς προσδέον- 
ται ἢ βραχέος πάνυ, οἷον ἡ ἀριϑμητικὴ καὶ λογιστικὴ καὶ 
γεωμετρικὴ καὶ πεττευτική γε καὶ ἄλλαι πολλαὶ τέχναι, ὧν 
ἔνιαι σχεδόν τι ἴσους τοὺς λόγους ἔχουσι ταῖς πράξεσιν. αἱ 
δὲ πολλαὶ πλείους, καὶ τὸ παράπαν πᾶσα ἡ πρᾶξις καὶ τὸ 
κῦρος αὐταῖς διὰ λόγων ἐστί. 
λέγειν τὴν ῥητορικήν. 

2, ὀρθῶς λέγων κτέ. Αποὶ ἀΐαβου 
Βεἶφαι2 Ομ γα ογὶ εἰσί ἀθὴ ΔΠη)88ΖΘη- 
ἄεηῃ Εἰρεηάηκοι. [πὶ Ὠοαίδοξδῃ 
νυ ὔγάθ δὴ βᾶρϑη: πὰ ἀδθοὶ Ὀ]61 Ὀ{᾽8. 

Οδρ. ,. [0] 8. ᾽4φ᾽ οὖν μανθάνω. 
Ὠϊς ΕἾὟασα 1δὲ ῖασ οἰπα 8116 ΗΪππηοὶ- 
δύηρ Ζὺὰ εοἶποῦ εγποίπαπρ δυδρο- 
ργοσΐθη, οἵαν, ποδί τένα, ννοὶὶ! 
ἀεγ δαΐρσοβίθ 6 ΒορΥ  ἐοοίρσοιι αἰ ίθη 
πα ΠΥ ἀυγοῖ οἶηθ θεϊσεξᾶσία Θαᾶ- 
Ια ἰϑθοδι πῦρ ΘσῸΓ δερτγοηζί 
νυὔϊγά. Ιῃ ἀδγ πῦῃ ἔοϊσεπάθδη πιοίδο- 
ἀΐϊδειθη Βοβδηάϊαησ πιδοιὶ ΘοΚγαΐθδ 
ΚΙΑΓ, ννᾶβ ἄδπι Οογρίαβ ἀπ η Καὶ νυοσ- 
βοιννεδί. Εἰ5 παπάεοϊί κἰοῖ οζί ὑπ 
ἀᾶδα Μ|Ιίι61Ὶ ἀδγ γ ιν τ  Πομαπξ. 
ἘΠΟ ΠΟΙ απσβσταπὰ 1606. ἀ6Γ ἄδῃ 
στίθομοη θεβοπάογ σεϊδυῆρε εθεη- 
δᾶ12 νοῃ λόγος ππά ἔργον (λέγειν 
πηὰ πράττειν). Μ,α!. Αρο!]. 82 Α. ἢ. 

7, τῶν μέν ρμραγιϊῖνα Αρροπί(ΐοη 
Ζὰ πασῶν. εΓ ἀδροπδαίζ ἀδζΖα ἰδΐ 
ἕτεραι δέ, ννὰᾶμτοπαὰ ἔνιαι δέ εἷος 
8Π δέονται ΔΙΗΒΟΝΪΙΘ5Ζέ, Ζῃ ἀφδβϑθῃ 
Βυδ)]). (αἴ μέν) 68 οἴαοη θεβοΒτγᾶηκοη- 

τῶν τοιούτων τινά μοι δοκεῖς 

ἄθπ αεροπβαΐζ ὈϊΠἀεῖ, πίθη ἀᾶ- 
ἔν ἡ... ἥ. 

9. τὸ τῆς τέχνης. )Δ8 Οεεομδεέϊ, 
ἀΐε Αὐΐσαθα ἀδθγ Κυπεί. 
. [0] 16. ΑΥΣ ΘΕ Κ δὲ τη ογοῦζδο 8 
ΖΔἈΪοἰθῆγα, μορίδοῖ κ'͵ ργα κ ἰβο 86 
Ἀϑοδοηκαπβί, 8. ἀ88 ἔοϊρεπὰς Οἀ- 
Ρἰίε!, ὕδθοι ἀθη Αὐεϊκεὶ 58. Κυ. ὅ8, 
8, 1. 

17, θῖς πεττευτική οὐδν ἀδ5 Βτγοίι- 
δρίοϊ ἰδ ἀδα Ναί παρ ἀδὺ 
στον, ϑεῖπο Εὐβηάπηρ υυἱγά 
ἄδπι Ῥαδαπιδάθβ Ζυ ροβοιγίοθοη. Νίδηῃ 
Βρίοϊ [ας δῖ εἴποι πιϊΐ ΒΘΙάδγη ὃ6- 
ζοϊοδποίθη Βγοίία κεἰς ϑίοϊποη (πετ- 
τοί) δαΐ δβϑῇγ υδυβο ιἰθάθπο ὟΝ οἶδα. 
Εΐπο Ατί νυἱρὰ πόλις δοιλδππηί ππὰ 
γου ῬοΪΪαχ οἱ πἱσογπιδϑζοη Ὀοβοιγὶθ- 
θὲπ. Απ π΄ δοἰι!ϊεββί δον γέ δῃ, 
γγ6} 68 ἄδθῃ υουπογροηθηάθη ἀγεὶ 
Βορν ἕδη σοροηῦθον {γἰτ 8416 οἷπ 
ΟἸΙἸοὰ δ οἰπὸνῦ δπάσγϑη Βοῖΐο. αὶ. 
28 Κυϊίοη. 41 Β, ἴδεῦον ἀΐθ Ετγαρε, 
οὉ υπᾶὰ ἰηνοίεγηῃ ἀΐθ πετεδυτικὴ 
εἶπα Κυπδί δσεπδπηΐ ννοσάθῃ ἰϑηῃ, 

: 
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ΓΟΡ. ᾿Δ4ληϑὴ λέγεις. 
ΣΦ. ᾿4λλ'΄ οὔτοι τούτων γε οὐδεμέαν οἶμαί σε βούλε- 

ὅϑαι ῥητορικὴν καλεῖν, οὐχ ὅτι τῷ ῥήματι οὕτως εἶπες, ὅτι 
ἡ διὰ λόγου τὸ κῦρος ἔχουσα ῥητορική ἐστι, καὶ ὑπολάβοι 
ἄν τις, εἰ βούλοιτο δυσχεραίνειν ἐν τοῖς λόγοις, τὴν ἀριϑμη- 
τικὴν ἄρα ῥδητορικήν, ὦ Γοργία, λέγεις; ἀλλ᾽ οὐκ οἶμαί σε 
οὔτε τὴν ἀριϑμητικὴν οὔτε τὴν γεωμετρίαν ῥητορικὴν λέγειν. 

ΓΟΡ. Ὀρϑῶς γὰρ οἴει, ὦ Σώκρατες, καὶ δικαίως ὑπο- 
λαμβάνεις. 

ΝΙ. Σὰ. ἴὍϑι νῦν καὶ σὺ τὴν ἀπόκρισιν ἣν ἠρόμην 
διαπέρανον. ἐπεὶ γὰρ ῥητορικὴ τυγχάνει μὲν οὖσα τούτων 
τις τῶν τεχνῶν τῶν τὸ πολὺ λόγῳ χρωμένων. τυγχάνουσι 
δὲ καὶ ἄλλαι τοιαῦται οὖσαι, πειρῶ εἰπεῖν, ἡ περὶ τί ἐν 
λόγοις τὸ κῦρος ἔχουσα ῥητορική ἐστιν. ὥσπερ ἂν εἴ τίς μὲ 
ἔροιτο ὧν νῦν δὴ ἔλεγον περὶ ἡστινοσοῦν τῶν τεχνῶν ὦ 
Σώκρατες, τίς ἐστιν ἡ ἀριϑμητικὴ τέχνη; εἴποιμ’ ἄν αὐτῷ, 
ὥσπερ σὺ ἄρτι, ὅτι τῶν διὰ λόγου τις τὸ κῦρος ἐχουσῶν" 
καὶ εἴ με ἐπανέροιτο᾽ τῶν περὶ τί; εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι τῶν περὶ 

πὰ Ζννᾶγ οἷπα δοίοϊΐα, νυϑίοα σχε- 
δόν τι ἴσους τοὺς λόγους ἔχει ταῖς 
πράξεσι, 8. Βεἰίγᾶρε 5, 84 ἢ 

[ΒΕ] 8. οὐχ ὅτι. Ζυν Βεἀευίμηρ 
νοῦ Οὐδ ίοίο ἢ Κοιππιί ἀΐοδοῦ Απ8- 
ἀγα κ 1ῃ ἀδγ ϑίϑ !ὰσ πδοῖ ἀδπ 
Ηδυρίδαίζο. Μίαπ εοὐκίᾶσί ἀΐθβθη 
βο]ίθηθη ἀδῦσδποι ἀυγοῖ ἀϊα ἘΠΠρ56 
νου λέγω ἰῃ ἄεγ Βεἀοαίπησ “ἰσἢ 
ννἢ}} πίον βασθη, οὐδγ ἀγα Καοίηθη 
ΡΝ Ιοσϑη, ἀανοη δῦδβϑιθη, ἀδ88." 
Ὀΐς Μεσθίπάσπηρ ἰδὲ ἴῃ ἀΐδβοῖι Ε'8116 
εἶηθ δϑὴσγ ἰο88ϑ. Ὠοοῖ Κδῆῃ ἴδῃ 
8Δ06ἢ 8η ἀΐς Βεἀουίαπηρ νι 61} ἀδηκοϑη. 
νεὶ. 461 Β. Ηϊπ δπάριεβ Βεϊβρὶεὶ 
ἤπάοδιὶ βἷοῖ Ῥγχγοίαρ. 886 ἢ. (Βεϊίγ. 
5. 198 4.) τῶ ῥήματι πδοῖϊ ἀδγ ΕΌΤΠι 
ἀεβ Αυβάγῃοκεα: ἱπὶ Εἰγηδίθ ἢδεί ἀὰ 
68 Δ06Υ ἰού βᾶρθῃ νυ θη. 

4, ὑπολάβοι ἄν τις. ἘΌΥΠΙ6ΙΪ ΖΌΓΣ 
ΕἸΛΙΗγπΩρ οἷπο8 Εἰηνναγίοδ, ΓὙεὶ. 
Αροϊ]. 3900. 

δ. δυσχεραένειν ἴῃ ἀ6Γ εἰσοπί ἤθη 
Βεάοαΐίαη τοῦ δυσχερής “Βοἴ ΟΣ 
ΖΘ μη ἀ618᾽͵, ἀμὸν ϑομννεα κοϊίθη 
δόθθη. Νίδη Ῥϑδοἢίο ἀἷδ ἔοΐηα [σο- 
πἷθ ἱπ ἄθη ῬΥοτίθδῃ ἀλλ᾽ οὐκ κτέ., 
ἀϊδθ ἀδτΐη [ἰοσί, 4455 ϑοκγαίθβ βοβοὶῃ- 
Δ. συϑοῆί σεϊϊπάς ἄδογ ἀθῃ ὙΜίάεν- 
δΡγῦθον ἰηννορσοιῦ, ἋΟΥ Ζνυνν βοι θη 

ἄδθη Ῥογίεη ἀπά ἀεν Μεϊπαηρ ἀ68 
ΠΘΉΓΟΙΒ ἀογ. Βοάοκαμδῖ δοβίθῃϊ. 
᾿Θίεοβεσ. νοχγάθοκι ἀΐθ ερβπάϊϊοιθ 
ϑεῖίθ ἀυγοῖ Ἀοαδηβαγίδη. 

8. ὀρθῶς γὰρ οἴει: τοοῖα υϑτγο 6α- 
ἰϑίϊπηαϑ. ἴῃ δοϊοῦθη Ζυβιϊ πη θηάδη 
Απινοχγίθῃ ᾿δ8ϑί δ'οῖ ἀΐθ υγερτᾶπο- 
ἴον Εἰπίβίομππρ ἀθ8 γάρ δὰ γ᾽ ἄρα 
ποοῖ ἀδας ἰοΥ ογκοῆπθη. Ὑαὶ. 
υἀπίεη Ὁ ὀρϑῶς γε λέγων σύ. 4610 
καὶ ὀρϑῶς γέ μοι ὃ. π. 

Οδρ. ΥΊ. 10. καὶ σύ εἱξ Βεζὰρς 
δυῖ αἶα γογϑαυδσοβοπάοη ογίς ἀ68 
ΟοΥρσίδα. διαπεραένειν σοί δα 
ἄδῃ ΑὈΒΟΒ]υ58, ἀδη ΟΟΥΙρΡΙδ5 δαῖηοῦ 
Απίννογί ρόθθη 80}}, ἱπάθπι δὲ ἀδ5 
Ὀπίεγβοϊοϊάθηάθ ΜΕΥ Κπιαὶ ΓΓ ἀΐα 
ἈΠ οίοΥΙΚ ἔοείβι}!]!ς. ϑοϊγαίοβ βοίζί 
ἃἰδο ἱγοπῖβοῖ νογϑαβ, Ο΄. βοὶ βοβοιῃ 
ἄδπι Ζ161]6 ᾶῆα ρσοεγῦοκί. )84 βόῖγ. 
πὶ ἕο] σαπάθῃ Κα πιδοίθη νυν}, 4845 
χυνοὶ Κύπεις οΟὐδὺ ΤΏ ἾΓΘΓΘ οἴη θῃ 
ΟαἰἐαρΒὈΘΟΥ  σοπιεΐη Πάῦοη Κδη- 
Π6ἢ, 806 ΓΥ αἀοοἷι δ'οἣ πηἰεγβομοίά θη 
ὈΠΙΟΙ οἰπδπάδυ, νυδύθῃ ΘΓΘΟΙΟ 
ποῦδη οἰπδπαθὺ ροβίθ 6 Βεϊδρίοϊς 
ποις. 

[Β] 18. περὶ τί σεμῦτγι τὰ διὰ λό- 
γοῦυ, ἀδε ἰῃ ἀ6Γ τἱοπίίροη Ευρδηζαησ 
ἀε5 ϑαίζεβ βοῖὶπο ϑί6}}|6 ἡπάοί, 85 

1ὅ 
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τὸ ἄρτιόν τε καὶ περιττόν, ὅσα ἂν ἑκάτερα τυγχάνῃ ὄντα. 
εἰ δ᾽ αὖ ἔροιτο᾽ τὴν δὲ λογιστικὴν τίνα καλεῖς τέχνην ; εἴποιμ᾽ 
ἂν ὅτι καὶ αὕτη ἐστὶ τῶν λόγῳ τὸ πᾶν κυρουμένων᾽ καὶ εἰ 

᾿ Α ἐ 4 σ, Ἢ 9 Ἢ ἱκὰ - ᾽ 

ἐπανέροιτο᾽ ἡ περὶ τί; εἴποιμ ἂν ὥσπερ οἱ ἐν τῷ δήμῳ συγ- 
[ κι ᾿Ὶ »ἤὔ ᾽ Ο᾽ 2 Ἁ ς 

γραφόμενοι, ὁτι τὰ μὲν ἄλλα καϑάπερ ἡ ἀριϑμητικὴ ἡ λογι- 

στικὴ ἔχει περὶ τὸ αὐτὸ γάρ ἐστι. τό τε ἄρτιον καί τὸ περ- 
ιττόν᾽ διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς 
» » ’ . 3 Α . ᾿ . » 
ἀλληλὰ πῶς ἔχει πλήϑους ἐπισκοπεῖ τὸ περιττὸν καὶ τὸ ἂρ- 

τιον ἡ λογιστική. καὶ εἴ τις τὴν ἀστρονομίαν ἀνέροιτο, ἐμοῦ 
10 λέγοντος ὅτι καὶ αὕτη λόγῳ κυροῦται τὰ πάντα. οἷ δὲ λόγοι 

18 

20 

οἱ τῆς ἀστρονομίας, εἰ φαίη. περὶ τί εἰσιν, ὦ Σώκρατες; 
εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι περὶ τὴν τῶν ἄστρων φορὰν καὶ ἡλίου καὶ 
σελήνης, πῶς πρὸς ἄλληλα τάχους ἔχει. 

ΓΟΡ. Ὀρϑῶς γε λέγων σύ, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ἴϑι δὴ καὶ σύ, ὦ Γοργία. τυγχάνει μὲν γὰρ 

δὴ ἡ ῥητορικὴ οὖσα τῶν λόγῳ τὰ πάντα διαπραττομένων τε 
καὶ κυρουμένων τις᾽ ἦ γάρ; 

ΓΟΡ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Μέγε δὴ τῶν περὶ τί; τέ ἐστι τοῦτο τῶν ὄντων, 
τ ᾿ ’ ο ᾿ “- περὶ οὐ οὕτοι οἱ λόγοι εἰσίν, οἷς ἡ ῥητορικὴ χρῆται; 

τῶν ἈΪΔΡ ὑπά ἴῃ ἀδγ [οἱραπάρφη. Αηΐ- 
ννογί ἀσαίοί 8Δη, ἀδ85 δσἢ ποσὶ Δ - 
ἄδγθ οὔδϑὺ οἷπ ἃπάργο ἀἶθθ68 ΜίευΚ- 
τη8] Βαί. δαρσεβϑὴ πἀπίεη (31, 4) ἡ 
περὶ τί, ᾿ἰπβοίδυῃ πὰ ΠῸΓ ἀΐθβου 
ΠΟΟΝ ἀϊδθ ρσἰεϊοία Βοδι απ ηρ ΖΌΘΓ- 
Καππῖὶ νυν ϊγά.. 

1. ὅσα ἂν... τυγχάνῃ: ἄϊδεδα δπὶ 
δαδίθηῃ θορΙδυ ] σίς [μοϑαγί ἰδὲ ποδί 
ἷπ τυγχάνοι τὰ ἅπάργπ, ἀᾶ ἀϊαβοίθς 
ἀδπὶ δοίογτάογίθη δίππο (ἴῃ 6 ἀ θη 
δ ΟΠΟΙΙΏΘΠΘη ΕἾΔ1]6) νογσῦρ- 
19 δη ΘρΥϊομί. 

4. ὥσπερ οἵ ἐν τῷ δήμῳ συγγρα- 
φόμενοι. Οεποὶηξ δ᾽ηὰ ἀϊεἸεηΐρσοη, 
ννϑίοθο ἱπ ἀδγ Ὑο Κβνουβδιι πὰ Πρ 
οἶπθη ογβοιίασ πδοῦθπ ΟὐοΥ σόοῃ 
ἀθ γραμματεύς δ Βο γοΐθθη Ἰα886ῃ, 
Ἃ6Γ ἄδηη δυΐ Βοίθῃ! ἀθβ Νογβιίζϑῃ- 
ἄδη ἀυγοῖ ἄθη Ηδγοὶ α ἀοὺ  οΥβδι - 
ἰπθπῷ ὈεΚαππί σειμδομί νυ τὰ. δῆ π 
πη ἰη ἀογβοίδεη ϑ'δοῖια δογοὶί οἱὴ 
Απίγαρσ νουΐαϑ, δβεὶ 68 ἀ4ες Βδίμε 
οὐδγ οἷποβ Ἀδάποιθ, 80 νυδγὰ βίαί(ί 
ἄἀθβ σοι οῖπεδθη Απέδηρα οἱ 6 Γ 
οἰπροίγασοη ὑπά γογϑείεβεη τὰ μὲν 
ἀλλα καϑάπερ ἡ βουλή οὗδγ νυῖβ 

ἄορ Νδῖθθ ἀ65 Απίγαρϑθ ἰθβ [682 
ἘΠὰ ΠῸΓ ἀδ5 Ὀπίογβομοϊἀδηάς (ἀϊς 
ΜΜοάϊδορίΐοη, ἀ85 Απιοηἀθιθηθ) σε- 
ἰθβθῃ. 

[0] 7. πρὸς αὑτά, ννεἷ! ͵α ἀϊΐς 
Ἀοομβηθοσ δυο ὈΪ08Ζ πιϊί σογδάθη 
οὐ πηρσεγδάθη ΖδἊϊθη ορετγίγθῃ 
Καπη. ἴπι ΟΠδΥ 68 166 Α ἰιοΐδ)ί 
68: ἡ λογιστική ἐστί που τοῦ ἀρτίου 
καὶ τοῦ περιττοῦ ἐπιστήμη, πλήη- 
ϑους ὁπως ἔχει πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς 
ἄλληλα. 

[Ὁ] 186. Ἴϑι δὴ κτέ. Ὀΐδθοῦ ππά 
ΒΗ] 6 Αὐδάγδοκο (φέρε, ἄγε) 
τηοὶδί οἴπδη Οοπ͵]αποίιϊν οὐδν [πρε- 
γαϊϊν οἰηϊοϊίαπά. ΗΐΟΙ ἰδ ἀσγβοὶθα 
Πὰν ἀυγοὶ ἀδη οἰπίτείοπάθη δὶ 
πιϊς γάρ ππὰ ἀΐθ Απίννοτί ἀθ5 ὅοτ- 
δἷα5 σοιγεππί, αὶ. 449 Ὁ. ἢ. ἀδηζΖ 
οἶα [οἰσεπάθβ ὕογθαπι ππίδη 496 Ὁ. 

0. περὶ οὗ. Ὀῖ6 Απαϊορίε [1682 
περὶ ὅ ετννατίεη. Ὠοοῖ δπαεί δἰ οἢ 
ἀΐοδογ ΤΥ Θοβοὶ ἀθ5 Οδϑυβ πδοῦ περί 
δυοῖ βΒοηβί θεοὶ νεγυνδηάίδη Βορυ θη, 
2. Β. ἀπίοη Οδρ. ὙἼΠΠ θεὶ πειϑα. 
Ὑρ). ζὰ 4914 υὑπά ΚΥ. 68, 88, 8. 
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ΓΟΡ. Τὰ μέγιστα τῶν ἀνϑρωπείων πραγμάτων, ὦ 
Σώκρατες, καὶ ἄριστα. 

ὙΠ. Σῶ. ᾽4λλ.΄᾽, ὦ Γοργία, ἀμφισβητήσιμον καὶ τοῦτο 
λέγεις καὶ οὐδέν πω σαφές. οἴομαι γάρ δὲ ἀκηκοέναι ἐν τοῖς 
συμποσίοις ἀδόντων ἀνθρώπων τοῦτο τὸ σκολιόν, ἐν ᾧ κατ- 

-«- ωώ ἰχ 4 ν .» ’ Ἁ 

αριϑμοῦνται ἄδοντες. ὅτι ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἐστι, τὸ δὲ 
δεύτερον καλὸν γενέσϑαι, τρίτον δέ, ὥς φησιν ὁ ποιητὴς 
τοῦ σκολιοῦ. τὸ πλουτεῖν 

ΓΟΡ. ᾿Δκήκοα γάρ" 
ΣΩ. Ὅτι σοι αὐτίχ᾽ 

ἀδόλως. 

ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτο λέγεις ; 

ἂν παρασταῖεν οἷ δημιουργοὶ τού- 
τῶν ὧν ἐπήνεσεν ὁ τὸ σκολιὸν ποιήσας, ἰατρός τε καὶ παιδο- 
τρίβης καὶ χρηματιστής, καὶ εἴποι πρῶτον μὲν ὁ ἱατρὸς ὅτι, 
ὦ Σώκρατες, ἐξαπατᾷ σε Γοργίας οὐ γάρ ἐστιν ἡ τούτου 

1. Τὰ μέγιστα. θοπι Οογρίαδ ὑ6- 
δεσηρί ἀδ886 06 ννῖ6 ἄθπι ΡοΪοβ οϑβη. 

ἂρ. ὟὟὝΠ [ΕἸ ὅ. 48 ϑΚοϊΐοη ἰδέ 
οἴηθ εἷἱσεηι π]οῖς ΑΥί ἀ65 ΤΊ5οΝ- 
ΙΙδ468, ἀογ παροένιαι ον Νἥαῖιδ 
νεΣῖγά σοη σκολιός Κγαπιπι, σοῦορεη, 
αὐροϊεϊϊοῖ, Δθ6 Ὁ νϑγβοϊ ιϊθάθῃ ογκιαγί, 
16 εἶπε ΕὐγκΚιᾶγαηρδννοῖδα στῦπασί 
δἱοἢῦ δυΐ ἄθη Οδῦγδυοιν. ἀν ΤΊβοῖ- 
σοηοβδοη, οἷπα ἔζψγτα οὐδ δἴηθῃ 
Μγυγίμθη- οὐδὺ ᾿μοθθογζΖννοῖὶσ α ΘΓ 
ΌΘΥ ἄδηῃ Τίβδοῖ Ζὰ τοΐϊσμβθη. 8.8- 
ἀυγοῖ ἔογάογί ἀογθηῖρο, υνϑί ον 
ΨΟΓΒΕΙ σοδύηρσοπ, οἴποὴ δηύογη -- 
8Ϊδὺ σίοηρ 68 ποδί ἀον Βοὶδθ πδοὴὶ 
-- ζῦπι δίηροη δῃῖ. ὙΠ σβοοῖη- 
ἸΙΘΙΟΥ δὺο σοί ἀἷο Βοζοϊ σμπαησ 
δυΐῖ ἀἷῈ ΐοομξ, ἀΐα ἤδη δίον, ἀδ 
πηργόν[δ᾽γι ννυυγᾶθ, ἴῃ Βεζυὺσ δυΐ 
ἀΐο Μεϊοάϊα σὰ ποδιηδη ρῆορίο. Ὠεη 
0810 ἀον 5'Κοϊϊθη ὈΠάἀείοη ϑργἄοσμαε, 
δυΐ ἀ85 ργακίϊδοια οῦθη θεζῦσί! οἰ, 
θα] ά δγπεί Ὀ8]4 βοβογζεηά υῃα υνυἱ(ζὶρ, 
οάδγ Απγυΐαπσοη νοῦ Οδίίογηῃ, οὐδγ 
ἀδ5 ἴὼ00 Ὀεγαδηίοες Μᾶπηεγ. 2288 
γοη Ρ]δίοη Βἷδν ννῖθ δῖον Εα(ἢ γάθῃι. 
790 Α πυπὰ ῬΒΙεῦ, 48 Ὁ ογννυδιπία, 
νυ οἰ Ποῖ νοὴ Θ᾽ πιοηϊάθ65, πδοῖὶ 
ἃπάογθη νοῦ ΕἸΡΙ σᾶΓπιο5 νογίαβαϑία 
ϑΚοϊϊοπ ἰδυίοί πδοῖ ἀ6πὶ ΘΠ 11 δβίθῃ: 

᾿Ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ ϑνατῷ, 
Δεύτερον δὲ φυὰν καλὸν γενέσϑαι, 
Τὸ δὲ τρίτον πλουτεῖν ἀδόλως, 
Τέταρτον δ᾽ ἡβῶν μετὰ τῶν φίλων. 

Ν͵ 8 Βοβγεΐροη ἀΐθὸ Ηδγδαθροῦοῦ 
(Βεγρὶς Ῥοδί. ζγγ.) δὺβ τἰιγίδηιϊ- 

βοθῃ ατγάπαθη τὸ τρίτον δέ πηὰ 
Ν, 4 καὶ τὸ τέταρτον ἡβᾶν κτέ. 

[465 Α] 10. δημιουργοί. θοΥ Αὑε- 
ἀτυαοκ βηάοεί δ᾽ οἷ, δεοῦοι δ61 ΗΟ ΘΓ 
απὰ ὈαΖοϊοϊνποῦ ἀογῖ 8116. νυνϑίοἢ δ 
εἷπ δ εη! οἢθ5, ἄθὰ οἶκε πᾶϊε- 
ἰἰοθ5 ΟδβομδῖεΈ Ὀαοίγοθοη: ΑογζΖίο, 
ΤΥΔΌΓΒΑΡΟΙ, ϑ'δηρογ, Οοἰἀδβομηίοάςα 
ι. ἀρ]. ϑρᾶίεσ νναγά ἀδθσ Αὐβάγαοὶς 
δα 4}16 ἰγοΐθη Ηδπάνουκου ὥδογ- 
ἰτᾶροπ, οὗπα ἀδβα Εγθοπάβ ἀδθσγ Βο- 
ποιηθηῦ σογδάδζΖῃ Ζὺ γογ]ΐογοη. θ8- 
ΘΙ δηίβρυὶοί 65. ἀπϑοόῦπι.,, Ν οἰβίογ'. 
γε]. 466 ΒΒ. Μδη ΡῬεδοξιίθ, ἀ888 πυῦ 
βοίο!α Οαὔϊογ δυΐρσοζϑῃ!ς νγογάθῃ, 
ἀϊς, νυνὶ ἀδ8 Ζ1εὶ ἀδὺ Ἀποίογικ 86 050, 
Ζὰ ἀδῃ διδζογοη αὔϊογπ σογθοδηοΐ 
τνογύθη. ἤθηη ἀΐθ Βποίονϊ!κ νογ- 
80 Ὁ πδοῖ ον Νίεϊπαηρ ἀδ8 6ογ- 
δῖὶδδ οἷπθ ποῖ ϑίϑ ας 'πὶ ϑίδδαίθ 
οὐογ Εἶἢγο. θδγυπι [1682 δ᾽ δ) ἀ85 
δοϊΐοη 80 σαί δἷον νουννυεπάθη, θη 
ΑΥζί, Τυτγηϊθῦγοσ υπὰ Οοἰάπιαπη 
βοϊδεί ᾿ᾶ8εῖ ϑοκγαίοα δυζιοίθη, ὑπ 
ἀδιιὶί ἄθπὶ βυθ᾽]θονοη Ὀχίμαὶ! ἀθ5 
αοτρίδδ τοοπί βοι το" ἀϊδ δυν]οἰϊΐνα 
Μεϊπαηδ ΔΠάοτου δηΐίρορδοη Ζα βίϑ! θη, 
8130 ἀδ8 ϑαῤ]εοοϊίΐνα ἀδγ Απίννογί 
ΒΟΥΥΟΥΖΌΒΘΌΘΗ, , 

11. παιδοτρίβης εἰσ Ζὰ νεῖ- 
νυ οἰ δ ἢ τΐί ἀοπὶ παιδαγωγός, οἶποια 
Αὐΐβοιον, ἀ6Γ πιοῖδί οἴη ϑοίανα νν8γ. 
716 π68 ἰδί ἀδθὺ [ον ἀοὺ ΟὙτ 50 
ἷπ ἀογ Ραϊδβίσγα ἴὰγ Κπαῦθη, δ ]68 
Ῥαϊδοίγσγθοη πᾶ γίναίδηβίδ (θη: 
ἀΐεὸ αγπιηδδῖθη ἀάρσασοη δίδαίβδη- 
βίαἰίθῃ ἀπά ἔν ΕὙνυδοιβαπα ΟὐδΥ 
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τέχνη περὶ τὸ μέγιστον. ἀγαϑὸν τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλ᾽ ἡ ἐμή. 
εἰ οὖν αὐτὸν ἐγὼ ἐροίμην᾽ σὺ δὲ τίς ὧν ταῦτα λέγοις: εἶποι 
ἂν ἴσως ὅτι ἰατρὸς. τί οὖν λέγεις; ἤ τὸ τῆς σῆς τέχνης 
ἔργον μέγιστόν ἐστιν ἀγαϑόν; πῶς γὰρ οὔ, φαίη ἂν ἴσως, 

ὦ Σώκρατες, ὑγίεια; τί δ᾽ ἐστὶ μεῖξον ἀγαϑὸν ἀνθρώποις 
ὑγιείας; εἰ δ᾽ αὖ μετὰ τοῦτον ὁ παιδοτρίβης εἴποι ὅτε ϑαυ- 

μάξοιμί τἄν, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτός, εἴ σοι ἔχοι Γοργίας 
μεῖξον ἀγαϑὸν ἐπιδεῖξαι τῆς αὑτοῦ τέχνης ἢ ἐγὼ τῆς ἐμῆς" 
εἴποιμ᾽ ἂν αὖ καὶ πρὸς τοὔτον᾽ σὺ δὲ δὴ τίς εἶ, ὦ ἄνθρωπε, 
καὶ τί τὸ σὸν ἔργον; παιδοτρίβης. φαίη ἄν, τὸ δ᾽ ἔργον μοῦ 
ἐστι καλούς τε καὶ ἰσχυροὺς ποιεῖν τοὺς ἀνθρώποὺς τὰ σώ- 

ματα. μετὰ δὲ τὸν παιδοτρίβην εἴποι ἂν ὁ χρηματιστής, ὡς 
ἐγώμαι, πάνυ καταφρονῶν ἁπάντων σκόπει δῆτα, ὦ Σώ- 
κρατες. ἐάν δοι πλούτου φανῇ τι μεῖζον ἀγαϑὸν ὃν ἢ παρὰ 
Γοργίᾳ ἢ παρ ἄλλῳ ὁτῳοῦν. φαῖμεν ἂν οὖν πρὸς αὐτόν᾽ 
τί δὲ δή; ἦ σὺ τούτου δημιουργός: φαίη ἄν. τίς ὦν; χρη- 
ματιστής. τί οὖν; κρίνεις σὺ μέγιστον. ἀνϑρώποις ἀγαϑὸν 
εἶναι πλοῦτον; φήσομεν. πῶς γὰρ οὔκ; ἐρεῖ. καὶ μὴν 
ἀμφισβητεῖ γε Γοργίας ὅδε τὴν παρ᾽ αὐτῷ τέχνην μείξονος 
ἀγαθοῦ αἰτίαν εἶναι ἢ τὴν σήν, φαῖμεν ἂν ἡμεῖς. δῆλον 
οὖν ὅτι τὸ μετὰ τοῦτο ἔροιτ᾽ ἄν" καὶ τί ἐστι τοῦτο τὸ ἀγα- 
ϑόν; ἀποκρινάσϑω Γοργίας. ἴϑι οὖν νομίσας, ὦ ΓΟοργία, 
ἐρωτᾶσϑαι καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων καὶ ὑπ ἐμοῦ, ἀπόκριναι τί ἐστι 

ν 

νυθηϊρβίθπδ οἷ 68 6 γο 5 ἰσἢ ΘΓ 
Ὀοάατίεπαα “Ζπηρίίησε δὈαδιϊππιΐ. 
δαὶ Ατγζία δγβοποῖηι ἀδγ παιδοτρί- 
βης δδαδρ πορεηβεογάπϑί. γε!. σὰ 
Κυϊίοι 47 Β. 

[Β] ὅ. ὑγίεια ἰδὲ πἰςμέ ϑυδ]εοί, 
Ὧδ8 ν᾽ϑ ὮΓ ἂυ8 ἄἀδγ νογμβθγρθίθῃ - 
ἄδθη Εἕδρο Ζὰ δηίποῆπιθη, βοπάσγῃ 
8Π2 ποῖ ἀδγ Ατί ἀδθγὺ πιϊπαϊϊοίδη 
οἄθ, ἄδθγ δυσὶ ἀΐθ ἀπο Κοπ θα ΓΘ 

ὙΥ οἰ ἰδοννο βρΚ εὶς οπίθργίονί, παϊΐ 
Ναδοβάγυοικ Ὀεἰροίᾶρι. 1)}16 ἐοβεπάθ 
ΕὟΔΡΘ νυἱγά ποϊί δέ δηρογεῖμί, ἱπήθαι 
ἀδ8 γάρ ἀδγ ψογῃδγαθιθπάθῃ ΕἾδρε, 
Ὑνο ομθ Δα ἴῃ πϑαοῦ ὕϑεμάππρ υνῖδ- 
ἀογκομγί, βεῖπο Οοίαπρ Ὀεβᾶ!. 
͵. τῶν [ἂν τοι ἄν νεῖδ ιδαᾶρσ μεν- 

τᾶν. γε]. Αροΐὶ. 29Α. 
καὶ αὐτός (δυοῖν πιοϊπογεοὶί᾽, 

ννἷα οἱ ἴρ86 -ΞΞ Εθεη[4|]5), ὄπιϊξ Αποῖ- 
Κοηπαηρ ἀοΓ Αποργομα ἀδ8 Αγζίθβ 
πὰ πεῖ 56] ες ρ ἢ] ἀθηι α΄. ρσοροη- 

ῬΊἸανοηΒ δα, 0}.. Ὠ΄δΊορο. ΤΥ. 

ἄρεν. ἤδπὶ δαίβργίοιύ απ ἄἀθγ Ετ- 
ἹἀἜγαπσ ἀε5 Οογρίαβ αἷς ον 88 δ- 
τἰασβομδιίχίᾳ, ᾿οάδπία}}5 σεγυναπάογί 
Ἰδπίεπάθ Απγϑᾶδ πιΐξ ὦ ὥνϑρωπέ. 

[0] 18. δὲν διοὶς 468 (ἰδ ἀπιδηπϑ5, 
ἀ6γ δαΐπθβ Βεβὶ 165 δίοβιι ἰδί, ζξοῖρι 
οἷοι δια οὶ ἴῃ βοῖπον Ἀβᾶβ. Ὁ 88 δῆτα, 
πδοὶ Κυῦρον (69, 20) δὰδβ δέ οὐδε 
δή ἀπά εἶτα ὀηϊδίαπάθα, πιδοδί 
θεῖπι [πιρογαιϊὲν πδομάνγο ο  Ὁ 85 
δή αἷς Εοτάδγαης ἀδγ Απογκοαπαπᾷ 
δεϊιοπά. 

14. παρὰ Γυργίᾳ. Μοτίγο οἷν 
Ραββί ἀδὺ ϑεἰοηθ οἰ δυΐ Οογρὶδβ 
δα 08ι, ἀδγ δἷοιν ἀυγοῖ βοῖπθ Κυπβί 
- αἷς. ἀδθγοῦ ἔργον -- ΟΒοίομίμαπι 
ΟΥνΥΑΥΌ ἀπά ἀδτδαΐῦ δαοῖ οἴνναβ ΖῈ 
σαῖα {πδΐ, 

91, τὸ μετὰ τοῦτο: αδδὐεοϊαὶ (4ἀ- 
ψογῦ δ!) ξϑυγαιοβίοτ Αοουδδί, Υ'.ὶ - 
Κι, 46, 8, 3. 80, ὅ, 18. Κυϊί, 49 

3. 
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τοῦτο ὃ φὴς σὺ μέγιστον ἀγαϑὸν εἶναι τοῖς ἀνθρώποις καὶ 
σὲ δημιουργὸν εἶναι αὐτοῦ; 

ΓΟΡ. Ὅπερ ἐστίν, ὦ Σώκρατες, τῇ ἀληϑείᾳ μέγιστον 
ἀγαϑὸν καὶ αἴτιον ἅμα μὲν ἐλευϑερίας αὐτοῖς τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις, ἅμα δὲ τοῦ ἄλλων ἄρχειν ἐν τῇ αὐτοῦ πόλει ἑκάστῳ. ὅ 

ΣΩ. Τί οὖν δὴ τοῦτο λέγεις ; 
ΓΟΡ. Τὸ πείϑειν ἔγωγ᾽ οἷόν τ᾿ εἶναι τοῖς λόγοις καὶ 

ἐν δικαστηρίῳ δικαστὰς καὶ ἐν βουλευτηρίῳ βουλευτὰς καὶ 
ἐν ἐκκλησίᾳ ἐκκλησιαστὰς καὶ ἐν ἄλλῳ ξυλλόγῳ παντί, ὕστις 
ἂν πολιτικὸς ξύλλογος γίγνηται. καίτοι ἐν ταύτῃ τῇ δυνάμει 

δοῦλον μὲν ἕξεις τὸν ἑατρόν, δοῦλον δὲ τὸν παιδοτρίβην᾽" ὁ 
δὲ χρηματιστής οὗτος ἄλλῳ ἀναφανήσεται χρηματιξόμενος καὶ 
οὐχ αὐτῷ, ἀλλὰ σοὶ τῷ δυναμένῳ λέγειν καὶ πείϑειν τὰ 
πλήϑη. 

[0] 3. αὐτοῦ. Κι. ὅ9, 2, 6. 60, 
6, 3. 

4. αὑτοὶς τοῖς ἄνϑ. 645 ΡῬτγοπο- 
Ὥδη δον ἱπὶ Θαροηβδίζ ΖΓ ΗδΥτ- 
βοαῖς ἅδον ἀπάδγο αἷδ ρεύβδηῃ- 
ον ΕἸοΐϊπεῖς ΒΟγνΟσ. ἴπ ἀΐδβοῦ 
Ῥδγδρῆγαα ᾿ἰορί Ζυ 5] 6: οἷ ἀοΓ αγαπά 
[τ ἀΐδ --- πηδ10{Π|σἤ θη --- Αποϊσπίδη 
ἀε5 Ῥοΐϊοβ ππὰ Κ4|{{π|.56, 816 ἐπίμε}ς 
δὺο ἷπ δἷοῖ οἴπεη ὙΜΊΙἀθγβρυυοῖ, 
δυΐ ἀδῃ αογρίαβ πίοι δοδίος, 

ὅ. τοῦ ἄλλων ἄρχειν. Ἠοϊπάοτγῇ 
νογίδησί τῶν ἄλλων, ννᾶβ8 Δ] ογάϊηρβ 
ἄδπι σοννδῃπ ! ).οθαπ Απδάγθοῖκ ππθἢγ 
δοηΐδργᾶοδο. οοῖ Κδπηίθ σογαάθ 
ἀδγ πηδορίϊπιπιία Αὐδάγαοῖκ πἴογ ἀἷα 
νογδοββίδάθποη Αγίοπ υπὰ ατδάς ἀοΥ 
Ἠδετυδοβδῖς δοζοϊοιπεῃ. 

[Ε] 9. Ζα καὶ ἐν ἄλλῳ ξυλλόγῳ 
ἐγβᾶηξε: αἷς ᾽εἀ65πι8} γεγβαπιπιο θη, 
τους πολίτας, ννεἸ οἴ 68  οΥτί ἀν γῖροηβ 
ἶἴη ἄδαι ΒΒ οἰαίϊνβαίζ πῃ βοδ γί οῦθη 
νυ2ϊνά. Ὀϊΐς {0πιογϑοϊοϊάππηρ ἀ65 ΟοΥ- 
ἷδα ἰδ Ζυπδοϊιδί πῦὺγ οἷπο ἅπ5Ζ6Υ- 
ἰοδο ἰη Ἀδοκείοϊ δυΐ Οτί παὐὰ Ατί 

ἄδον Ῥεγβϑιπι  ΠΠ, ΥΟΥ νυϑίοθ ον ἀδΓ 
Βοάποσ δυΐιγιιί, ᾿ᾶθϑδιὶ δῦογ ἀοοῖιϊ 
δοῖιοηῃ ἀΐα ἀτγοὶ Ηδαυρίραϊί(α ρθη 
(γένη, φεπετα) δυκεππαπ, ἀδα  ἤοΥ 
Ζαηδοιεί ἀΐο Ὀοϊάδη, ννοϊοδα ποοὴ 
Απαχϊπιθηο8 (ΑΥβ σχἰιοίοσῖοα δά. 
ϑρεηρεὶ ο. 1) δ]]οΐη ἀπίογβοδοϊαοί, 
τὸ δημηγορικόν (συμβουλευτι- 
κόν, αἀοἰἐδενταίζυιιπι), ννοΐοθοβ ἔν τε 
τοῖς βουλευτηρίοις καὶ ταῖς ἐκκλη- 
σίαις τῦτ Αηννοπάπηρ Κοιπιΐ, ππὰ 

τὸ δικανικόν (7μαϊοΐαϊ6) πηθ6- 
δἰἰϊπιπιίον (καὶ ἐν ἄλλῳ ξυλλ. κτέ.). 
Ὀΐς ἀγίεῖο Οδιίπηρ, τὸ ἐπιδεικτι- 
κὸν γένος, ρΓ ΑΥἱἰδίος 68 Βίηξα, 
ππὰ {Πηγ 416 [90π(ογβοδοϊἀαησ δυΐ 
γα ἰῆποεη, νυθϑθηῦ θη οΥϊς- 
τη 816 Ζυγίοἶ,. 

10. καίτοι, ἰεἶον νἹ 6} οἱ οἰ γἱσμἶροτ 
δεϊτεηπηΐ Ζῃ δοι γοΐθαπ, νυ οἱ! θ6146 Β6- 
δίαπαι οἷ 6 ἴῃγο ροδοπάοτίς Βοάδα- 
{πηρ Ὀαννυδῆγοη: “ππὰ ἰοῖ 8βὰῦ ἀϊΐγ8᾽ 
οὐογ “ππά σίαυδε πιϊτ᾽, πιδοδί πϊί [6Ὁ- 
ΒδέοΓ εγ μογαηρ ἀθη Θορεοηδβαίζ 
δοδοη ἀδβ οτγιδγροιοπάς σοϊίθπά. 

11. δοῦλον (ἀπαρἢοτ 80), ἄεροη - 
58(2 ΖΌΓ Οὔδη δυνυδηπίεῃ ἐλευϑερία. 
Ζαυϊοίζί δποῖ Οοτρίας ποοῖ Ζὰ ἱπὶ- 
Ροπίογθῃ ἀστοὶ ἀϊθ δπογσίδοδο ΑὉ- 
ἔογιίσαπσ 4656 Οεἰἀπιδπη68. 

12. οὗτος γογδοδι! οἷ. Ὑ]. 2. ΚΎΪΕ. 
48 ἃ. εν Οδάδηκα ἰϑί ογβί ᾿αἴξε- 
τηδίΐν, ἀδππ παραίϊν, ἀδπη νυΐϊθάοσ 
ἴῃ θαβογδηκίον εἶδα (ἀυγοῖ οἷπα 
Ατί Αροβίγορβο, ἀἃ σοὶ πΙοξί εἰσοπέ- 
ον ἀονγ Μι|Ιγοάπου 16) αἰβγπιδίϊν 
δονδηάί. Θογρίδς απη 5310} ̓8 πἴοδς 
ψοΥβᾶροη, νγὰ8 ἀυγοῖ ἄλλῳ βοβοι 
δησεάἀοθαίοίς, πΠοοῖ οἰπη] θα 6 Γ 
ΔΒΖαΒργοοῖαπ. Αδμη] οι 464 Ο: ἡ 
κολακευτικὴ αἰσϑομένη, οὐ γνοῦσα 
λέγω ἀλλὰ στοχασαμένη, το ΒΟΥ 
ἀ8586106 ΜΙ((6Ι πὺγ ἀογ δου ΠΟ Βαϊ, 
ἀογν Ἀεάς αἰοηί. Ὑε(Ι!. ὅ21 Α ὑπά τὰ 
ΡῬχγοῖ, 844 (, 

18. τὰ πλήϑη: ἴῃ ἄξδη νεογβοιῖθάς- 
ποη ογβδ]υσοη. 

10 
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ΓΟΡΓΊΑΣ (463, 468) ϑῦ 

ΝΠ]. ΣΩ. Νῦν μοι δοκεῖς δηλῶσαι, ὦ Γοργία, ἐγγύ- 
τατα τὴν ῥητορικὴν ἥντινα τέχνην ἡγεῖ εἶναι, καὶ εἴ τι ἐγὼ 458 
συνίημι, λέγεις ὅτι πειϑοῦς δημιουργός ἐστιν ἡ ῥητορική, καὶ 
ἡ πραγματεία αὐτῆς ἅπασα καὶ τὸ κεφάλαιον εἰς τοῦτο τε- 
λευτᾷ" ἢ ἔχεις τι λέγειν ἐπὶ πλέον τὴν ῥητορικὴν δύνασϑαι 
ἢ πειϑὼ τοῖς ἀκούουσιν ἐν τῇ ψυχῇ ποιεῖν; 

ΓΟΡ. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς ἱκανῶς 
ς 
ορίξεσϑαι" 

ΣΩ. ἄκουσον δή, ὦ Γοργία. 
ἔστι γὰρ τοῦτο τὸ κεφάλαιον αὐτῆς. 

ἐγὼ γὰρ εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι, 
ὡς ἐμαυτὸν πείϑω; εἴπερ τις ἄλλος ἄλλῳ διαλέγεται βουλό- 
μενορ εἰδέναι αὐτὸ τοῦτο περὶ ὅτου ὁ λόγος ἐστί, καὶ ἐμὲ 
εἶναι τούτων ἕνα᾿ ἀξιῶ δὲ καὶ σέ. 

ΓΟΡ. Τί οὖν δή, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. Ἐγὼ ἐρῶ νῦν. ἐγὼ τὴν ἀπὸ τῆς ῥητορικῆς πειϑώ, 

ἥτις ποτ᾽ ἐστὶν ἣν σὺ λέγεις καὶ περὶ ὧντινων πραγμάτων 
ἐστὶ πειϑώ, σαφῶς μὲν εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι οὐκ οἶδα, οὐ μὴν ἀλλ 
ὑποπτεύω γε ἣν οἶμαί σὲ λέγειν καὶ περὶ ὦν᾽ οὐδὲν μέντοι 
ἧττον ἐρήσομαί δε. τίνα ποτὲ λέγεις τὴν πειϑὼ τὴν ἀπὸ τῆς 
ῥητορικῆς καὶ περὶ τίνων αὐτὴν εἶναι. 

- φ 
τοῦ οὖν ἕνεκα δὴ 

αὐτὸς ὑποπτεύων σὲ ἐρήσομαι, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὸς λέγω; οὐ σοῦ 

Οάρ. ὟὟΠΙ. 1. θοῦ Κογῃ ἀδν ΝΜεϊ- 
ΠΌΠΡ ἀε8 Οογρσίαβ πηπ88 δγδῖ ἀυγοῖ 
ϑοκτγαίεβ 808 βοῖπον σα ΠΠ}ὰπρ βοτ- 
ΔΌΒΡΟΒΟ δ] ννογάθπ. ἐγγύτατα: 
οηρϑίοπ ΑΠβο 88 8η "Ὰ {7 ερέπ. 
βίαπά, αἷἰβο ἴον. πιθὴγ 80 υδο υπά 
απ θεβέϊπιπιξ, νἶθ ἔγᾶδπον. 

488 ΑἹ 9. εὖ ἴσϑ᾽ ὅτι πιϊί ἔο]σοη- 
᾿ ἀ6α Ιηδηϊιϊν, ἀδ γ᾽ δὰ ἢ ἀδ νουκογιταύ, 

ννὸ πίονι, υνῖϑ ΠΙ6Υ, οἷπο ἀδηὶ ϑργδ οὶ. 
σε γϑα οἷ πξομέ ἔγοπι δ (Κτ. δὅ, 4, 7) 
Απζίοπθππρ ἀπγοῖ ἄδη Νεθοπβδί 
(ὡς ἐμ. πείϑω) ἄδηκθατγ ἰεῖ. ΓΜ, αἱ. 
Χοπορι. Ηδ]]. Π, 2, 2: ὐύσανδρος 
τοὺς φρουροὺς... ἀπέπεμπεν εἰς τὰς 
᾿Αἀϑήνας, .. εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν 
πλείους συλλεγῶσιν εἷς τὸ ἄστυ, 
ϑᾶττον τῶν ἐπιτηδείων ἔνδειαν 
ἔσεσϑαι. Ὀαάατοῖ Κοπιπιί ἐγώ σᾶῃ2 
ΔΌΒΖΟΣΔΪῦ ἀογ Οὐπδίσαοϊοη ἀ68 
ϑαΐζοβ τὸ βίεϊϑῃ, 

[Β] 10. εἴπερ κτέ. θὲγ δυρί- 
θοοΥ ΗΕ ἀο5 Ῥγδάϊοδίϑβ σὲ ἴπ Ῥαγ- 
τ1οὲ 

18. τί οὖν δή ἴταρί πδοῖ ἄθηι, 
83 βοκγδαίοβ ἰπ [ὕθ ΘΓ ἢ 5{]πὶ - 

πὰπῷ ααἰΐ ἀδτ οθοη σαπιδομίθη 
ΒοιοΥΚαηρ ἀσπη (85 ἀπ ἢ 6 Γ- 
γογβεβδΠ 56) ννοἰ[αΓ δάβοη Υν]]]}. 

14. τὴν .ς πειθώ: ρΓΟ]ορίϊδοΒ, 
16. ἣν σὺ λέγεις ἀπο η δ ἢ τ! οἴ ΟΓ 

ΖιυπβαίΖ Ζ21 ἥτις. 
11. δ᾽. Αὔραῦο, ἀ8ε5 ϑοκγδαίοβ ἀ68 

Οογρίαβ Απβίοδί νυν 90}} δυσγδίῃβ, ζεῖ ὶ 
ἈΠ5 ἴῃ δι ἀθη ἀδαγίαρθποη Νοἰβίου : 
ΔΠἀογογβαὶίβ ογθα! } ἀον Ῥογ ἢ ἀοΥ 
τηοί Ποα 56} ἰουἰδοῃτοϊίο πάσῃ Βο δπά- 
πὸ ἀδγ ϑδοῖθ, ννοδοὶ διοῖ ἄθπι 
Οοσποῦ ἀυτοΐδηβ βεῖΐη Βα Ζὰ 
ΤῊ 61} νυἱγά. γε]. 464 Ο, 
[0] 20. οὐ σοῦ ἕνεκα: Βἷογ πηθ6- 

δἰ ππΥ δυδρεάγοκί πΐξ ὈΪΟΒΖΟΥ 
Ἡεγνουβοθαπρ ἀε8 Οοροηδβδίζοα το ῃ 
Ῥεγβοὴ ὑηἀ β'δοῖθ, νυᾶβ πίθῃ ὃ6- 
βἰϊπηπυΐου δοζϑίομπϑί νυΣτά πιϊξ ἄθῃ 
Ὑγογίδη 401, Ρ: κατὰ φϑόνον 
οἴονται τὸν ἑαυτῶν λέγειν υπὰ ΕἸ: 
οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονει- 
κοῦντα λέγειν... ἀλλὰ πρὸς 
σέ. ϑοκγδίοβ σουνυδῆγί β'ο σαροπ 
ἄδθη γοσγάδοί, 815 νυν δ ὁ ἀθὰ αοΥ- 
δὶα5 ρογβόπ οἢ Ζὰ παῖα ἰγαίθῃ, 

34} 
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ἕνεκα, ἀλλὰ τοῦ λόγου, ἵνα οὕτω προΐῃ, ὡς μάλιστ᾽ ἂν 
ἡμῖν καταφανὲς ποιοῖ περὶ ὅτου λέγεται. σκόπει γὰρ εἴ δοι 
δοκῶ δικαίως ἀνερωτᾶν σε. ὥσπερ ἂν εἰ ἐτύγχανόν σε ἐρω-- 
τῶν τίς ἐστι τῶν ξωγράφων Ζεῦξις. εἰ μοι εἶπες ὅτι ὁ τὰ 
ξῷα γράφων. ἀρ᾽ οὐκ ἂν δικαίως ὅς ἠρόμην ὁ τὰ ποῖα τῶν 

, [4 ἣ “-- 

ξῳων γραφῶν καὶ που; 

1. ὡς πἰοδύ πἷΐ μάλιστα υπά ἀϊΐε- 
865 πος Ὁ]052Ζ πιϊλ καταφανές (485 
᾿μπεοδτνοϊδθαυσ ἀθ85 ϑυρεοείαιν4) Ζὰ 
ψουϊπάδῃ. ΙΝ 

8. θαυτοῖ ὥσπερ ἂν εἰ ννἱνὰ Βεὶΐ 
ῬΡιδίοη ὑπρεοιοῖὶη δδυῆρ ἀϊς Ετῖδα- 
ἰογυη οἷπεῦ δἰ σεπιοῖπθεη ΕἾΔΡΘ 
ἀυγοῖ οἷπθη ἄδπηϊ!ἑοῆδη Ηπρίτγίθη 
ἘΔ}1] οἰηρεϊεϊίεί, μεσ γογοὶπαοὶ 
εἰσι ποσοῦ οἴη Ζυνοὶίου ΒΥ ροί ΒΘ ΒΟΥ 
ϑαὶΖ ἀδπιῖῖ, ἀδὺ ἀδπὶ δγβίθη Ἰθάοοϊ 
εἶοιιε οοογάϊηΐϊγί ἰοί, δβοπάδγῃ πεϊΐ 
ἀος ᾿Αροάοβὶ8 νεϑγεϊπὶσί ἴθπθη 818 
δοπιοϊπβᾶπιο Ργοίδαϊβ αί. οὶ. απίρη 
468 ἢ υπὰ Ζ. Αροὶ. 27 Ὁ, Ρτοῖΐδρ. 
811 Β: ὥσπερ ἂν εἰ ἐπενόεις παρὰ 
τὸν σαυτοῦ ὁμώνυμον ἐλθὼν Ἱππο- 
χράτη --- ἀργύριον τελεὶν ὑπδρ σαυ- 
τοῦ μισϑὸν ἐκείνω, εἶ τίς σε ἤρετο 
-- τί ἂν ἀπεκρίνω; Τπ ορίδε νόον 
Εοταὶ 318 Β. 

4, Ζευχὶθ, ἀδγ θεγθαϊπιίς ΝΔΙοΓ, 
Ζεϊιβοποϑεο 4.5 ϑοκγαίοβ, βίδπιηθ 
δὺ8 Ἠδγακὶοα ἴῃ [0π|ογι8]|160 υπάὰ 
ὙΔΓ ἀογἦ ϑοδᾶϊες ἀθβ Αροϊοάογοκ, 
ἀογ β'οἂ ἀσγοῖ ΥἹοπ σ6 ψογιβοίία πα 
νοῦ [}ὡἰοδέ ππᾶὰ ϑοβδαίίεη [ἅγ ἀϊΐα 
ΕοΥ Πὰς ἀοὸγ Καπεὶ νεγαϊςδηδίθ 
πὰ ἀεη Ναπθη 5Κιασταρῆ ογνναγῦ. 
Ὠὶς αεμδᾶιάς 465 Ζουχία, ἀ6Γ ἀδγ 
Ἰοηϊδοδοη ϑοδι]α δηρσοιογίθ, ζοῖοῖ- 
παοίθῃ βδἷοβδ ἀυτοῦ ἘΝ οἰ οἰ] 0 πηά 
Ζατίοβ Οοἰογὶς δὰ8. Βοεγάδμηις νυδῦ 
δοῖὶθ ΒΔ ΟΡϑηθίοροιν, νυοσΐὶπ πιδῇ 
8οἢ νυν : ὉΠ1οἶνο Κ᾽ ἴδδικ οἷΐ ἀάΥροβίθ! ]ς 
ἴαηά. Βεκαπηΐί ἰδὲ ἀΐε Εγζδϊαησ 
νου βοΐποηι ͵οί((δίτοϊς πιΐϊΐ δοΐθθηι 
ΝΟΡΘΏΒΌΒΙΟΓ Ῥδιγπαδῖαβ. -- ὁ τὰ 
ζῷα γράφων. ξῷον ἴδί ἀογ Αὐδάγυοκ 
ἂΓ 646 Ατί νοπ ΒΙ]ὰ. 
6. καὶ ποῦ: ὨϊΪ6 Ὑ)ογία δοϊιοΐπθη 

δα [Δ}16 πὰ ᾿π ἀΐδβο Ζυβδι δ πῃ δην 
ὑπὰ ᾿ἰαθοπ πιδηοῦα Αθημἀογαηρδνοῦ- 
δοὨ ΙΔ 6 Ὠογνογδογαΐθη, τοῖν ἀδπθῃ 
Ἰεἀοοῦ Κοΐποῦ δἰἰβοϊιΐς δεῖγίοἀϊρί. 

ἴα δεν οίετίς [μοβαγὶ ἰδᾶ-4. 5᾽0ἢ 
Ἰηάδεδεη σοπᾶροηά οΥκίδγθη, νυθπῃ 
Ἰηᾶη θη ϑ'πη υὑπᾶ ἀϊ6 Αὐεοι ἀδ68 

ΔΗΡΘΒΟΙ ΠΏ η Βοἱδρίο 8 ἱπ5 Αὐρὲ 
ἴαεδί,͵ ϑοκγδαῖθβδ νυν} } ΚΙΔΥ Ἰδοθδῃ 
ἄδε5, γε ἤδη δἰ ποθ ἢ Θερξοπείαηά 
δοβίϊηπιί, ἃ. ἢ. Καππι οἢ Ὀδζοΐεΐ- 
θη νυνὶ} }, 658. πίομί δυδτγοϊοδί, 85 
Μεγκιδὶ ἀπζάροθοπ, ἀδ8 οὐ πιϊΐ 85- 
ἄδγηῃ σοπιοίπδδιυ παΐ, δοηῃάδγῃ Υἱεῖ- 
πον ἀΐϊα Απρᾶθα οἷποβ 580. 6 ῃ 
Νενγ Καδὶς5 ογίογεγ οἢ δῦ, ἀδ8 ἔπ πὶ 
8Δ]οἷη τυΚκοπαΐ υὑπὰ ἰδῆ δαἷδο νοῦ 
δπάσγοηῃ Οερεηδιᾶπάσδη ππηίοτβοβοῖ- 
ἀεί, δο σ᾿. Β. τγοϊομιί 656. πἰοδὲ 88, 
ὝΝΘΠΠ Δ δηροῦδη 850}1, νι Ὁ Γ 
Μαΐον Ζαουχὶβ ἰδί, ἰῃπ 415 ἀθῃ, ὅδ γ 
ἀϊὸ ΒΙΙἀοΥ πιᾶῖῖ οὐον σοπιαίὶ μδί, τὰ 
θ6Ζοϊομποη; ἴοΐ πηι85, ὅπ ἰδ ΟΠ 
δηάογηῃ δ! θυ, ἀΐϊθ δα οἢ ΒΊΟΥ ππᾶ- 
ἰδῆ οὐδὺ σοὶ ἢδῦθη, Ζὶ ππίεγ- 
δοιοίάθη, αἷθ νοῦ ἱδπὶ σοπιαί θη Βὶ]- 
ἄἀδγ πᾶ ΠΟΥ ὈαΖζοϊο πη: δἰβδο: ἀογ ἀϊΐα 
Ἠεΐδπα οάδγ Ῥεποίορα ρϑιμδ) δ. 
ΑΒΟΥ δυο} ἀΐεβ6 Βεβιϊπιηαηρ γοϊοέ 
πἰσπί δυ8. ἀδα δυοὶ δηάοθτε Ν᾽ ον 
ἀϊοδοίθεη Οεσεηδίᾶπάο σοπιδ} Βα θδπ; 
θοδίϊπιπι θα Ζεϊος παί ἴθι Φεουχὶα, νοῦ ἢ 
1οῖ δᾶρα: ἀδγ αἷς Ηδοίοπα ἰῃ Κτο- 
(ὃ δαοπιδὶὶ Πᾶί, --- Ζαυ δεπιογκοπ 
ἰδ: 1) ἀδ85 ὁ τὰ ξῴα γράφων ἢυτ 
ἀδ8 δἱἱροπιεῖπα Μεγκπιδὶ ἀδσ Μδϊδσ 
δηρὶδι, ννοάπγος ἀΐθρα νοῦ ἄθη λό- 
γους οὐδν νόμους οὐεογ συγγράμματα 
γράφοντες ππίογεοϊίεοδη ννυογάθα; 
9) ἀδ86 ὁ γράφων ἴῃ ἀεογεοίθαῃ ὟΥ εἷδο 
γογβίδηἀδῃ ννεγάθη Κη ὑπά πλι85, 
ννΐα 80 οἵἷϊ ὁ ἀδικῶν, ὁ κρατῶν ἃ. 
ἀσὶ, (Κι, ὅ8, 1, 8) δεδαρί νυ ἱγὰ; 8) 
ἀδε8 ποῖος βἷοῖ οἵϊ ννυϑηἱσ στοῦ τές 
Ὀπίογβομεϊάος; το]. Ζ. Β. Χεοη, ΑΠδΡ. 
1ΠῚ1, 14: ἐγὼ οὐν τὸν ἐκ ποίας 
πολδβως στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα 
πράξειν; ποίαν δ᾽ ἡλικίαν ἐμαυτῷ 
ἐλθεῖν ἀναμένω; Ὠϊοκε5 ζυρσοποῦσδα 
Ταϊοιὶ ἀδ5 Βοἶβρὶθὶ νο κοπιμθη 885 
ἀδγζαίυπ, ἀδὲ8 ἀΐα Βοδβί πιπιθ 
ἀον Ποῖον 46 πειϑοῦς δημιουρ- 
γός, ἃ. Β. ἡ τὴν πειϑὼ ἀπεργαζξο- 
ἔνη τέχνη, υπτξυγοϊομβαπὰ ἰδέ, 80 
ΔηρεῈ ποδί ἀΐε τοῦ ἰδγ Ὀοννϊγκία 
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ΓΟΡΓΊΑΣ (468) 

ΓΟΡ. Πάνυ γε. 

ΠῚ 

ΣΏ. Ἶάρα διὰ τοῦτο, ὅτι καὶ ἄλλοι εἰσὶ ξωγφάφοι γρά- 
φοῦτες ἄλλα πολλὰ ξῷα; 

ΓΟΡ. Ναί. 

ΣΩ. Εἰ δέ γε μηδεὶς ἄλλος ἢ Ζεῦξις ἔγραφε, καλῶς 
ἄν σοι ἀπεκέκριτο; 

ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΙ. Ἴϑι δὴ καὶ περὶ τῆς ῥητορικῆς εἰπέ" 

Υ ἰἀ 

πότερον σοῦ 
δοκεῖ πειϑὼ ποιεῖν ἡ ῥητορικὴ μόνη ἢ καὶ ἄλλαι τέχναι; λέγω 

Ν 
διδάσκει πείϑει, ἡ οὔ; 

ῦστις διδάσκει ὁτιοῦν πρᾶγμα, πότερον ὃ 

ΓΟΡ. Οὐ δῆτα, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ πάντων μάλιστα 
πείθει. 

ΣΩ. Πάλιν δὴ ἐπὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγομεν ὦνπερ 
νῦν δή᾽ ἡ ἀριϑμητικὴ οὐ διδάσκει ἡμᾶς, ὅσα ἐστὶ τὰ τοῦ 
ἀριϑμοῦ, καὶ ὁ ἀριθμητικὸς ἄνθρωπος ; 

ΓΟΡ, Πάνυ γε. 
κὴ ’ 

ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ πείϑει; 
ΓΟΡ. Ναί. 

ΣΩ. Πειϑοῦς ἄρα δημιουργός ἐστι καὶ ἡ ἀριϑμητική. 
ΓΟΡ. ΦΦαίνεται. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν ἐάν τις ἐρωτᾷ ἡμᾶς, ποίας πειϑοῦς καὶ 
περὶ τί, ἀποκρινούμεϑά που αὐτῷ ὅτι τῆς διδασκαλικῆς τῆς 

πειϑῶ φοηδθογ. δαβίϊπηπιί υνἱγὰ ἴπ 
Τιογβοϊίεά νοῦ δηάογοη Καπείοδῃ, 
δ ννοϊοῆθ ἀϊδβοίδε Βοβιϊ παρ 
Ρδδδί. εα!. ἀνγίρεπα ἀΐς Απίννοτί 
ἀε5 Οογρίαβ ὑπίογ 464 Β, ἀΐο ἀεπὶ 
νου] οροπάδη Βοϊδρίε! “ἰδπι!] ἢ δεπδὰ 
880 ἢ γἄοϊ οΠο ἢ ἀ65 ποῦ δηί- 
δρυϊοιῖ. 

ὅ. ἔγραφε ΔρΒο]υίο: πιαϊίθ, ἃ, ᾿ι. 
ΝΜ αἰοσ ννᾶτα. 

8. ἴϑι δὴ κτέ. ϑοκτγαίθοδβ νν}}} ἀδπὶ 
Οοτγρίαβ ξαηι Βοννιϑϑίδοῖὶπ Ὀγίηραπ, 
ἀδ88 2ᾳῈ εἶποῦ βϑεηΐροπάεη Β6- 
Ετὶ ΓΓεῦ 6 ε πὶ πιὰ πε (δρισωός, ἀε- 
πἶτῖο) ἀπ52Ζ6 Ὺ ἀ6ὺ Αηρδδθ ἀθ5 σα δ- 

ὑππρπθερτνϊζο5 (τὸ γένος, βεπς 
Ρτοχίπια πι) ἀΐα Βεϊξάσαηρ ἀ65 Ατί- 
ἀπἰοΥβοίθᾶθα (ἄἀδγ διαφορὰ εἶδο- 
ποιός ποῖ Ατἰςἰοίε δον Τ᾽ γπιΐπο- 
Ἰορἷα, αἰ ογθη τα κροοϊ ἢ 4) ογίογάον- 
οὶ ἴ, δὲν εσ ἄδσὰ ἴβέ ἀϊΐς 
Εἰπιδοϊίαπρ (διαίρεσις, ἀἰν[ 510). 

19. οὐ δῆτα. .. ἀλλὰ κτέ. Βε- 
δοηθογβ πδοδάγ κι οῖα ΒΘ] Δ απ 
ἀδγ εγϑίθῃ ΟΙθάθα ἀον ΕἾΓαρο ἀυτο 
νουδῦβρ οἰ οΚίο δυβανδοκ)ϊοῆα οῖ- 
ποίηπηρ ἀ685 ζυνοϊίθη, 445 ἀδῇογ 856} 051 
πδοδάγαοκΙ οἷ θοίοηί σεἀδοϊιί ννεγάδη 
885. αν! ἢ ογβοδαῖὶπὶ 69 
β6Ὀϑιδπάαΐρεν δυδροία τι͵ 2. Β. ππίθη 
801 ς απὰ Ῥάγπι. 1284: οὕτω λέγεις, 
ἡ ἐγὼ οὐκ ὀρθῶς καταμανϑάνω; 
Οὔ ἀλλά, φάναι τὸν Ζήνωνα. κα- 
λῶς συνῆκας ὅλον τὸ γράμμα ὃ βού- 
λεται. Απάριβ υὑϑίρη 484 Α, Β. 

[Ε] 14. ὧνπερ. ὕτδεν ἀΐε Αὑε- 
ἰΙαδβδης ἀεν Ῥγᾶροβ. 5. Κι. 51, 11, 1. 
γε. ἀπίοθη ὅ16 6. Αροὶ. 31 Ὁ. Εδεοπδο 
ἷπι [,δί. 2. Β. ὕοτη. Οἷπι. ὃ. 

16. νῦν δή. εν Βερι τοῦ νῦν 
νογβίδίος ἀϊδοοῖρο Ααξἀδιπαηρ ννῖθ 
ἀον ἀε8 Ργᾶβεπβ, ννογᾶρε Κι. δδ, 1. 
-- τὰ τ᾿ ἀ, 94. Κτ. Α7, ὅ, 11. 
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484 περὶ τὸ ἄρτιον τε καὶ τὸ περιττὸν ὅσον ἐστί᾽ καὶ τὰς ἄλλας 
ἃς νῦν δὴ ἐλέγομεν τέχνας ἁπάσας ξξομεν ἀποδεῖξαι πειϑοῦς 
δημιουργοὺς οὔσας καὶ ἥστινος καὶ περὶ ὅτι᾽ ἢ οὔ; 

ΓΟΡ, Ναί. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα ῥητορικὴ μόνη πειϑοῦς ἐστὶ δημιουργός. ὅ 
ΓΟΡ. ᾿Α4ληϑή λέγεις. 
ΙΧ. Σ΄. Ἐπειδὴ τοίνυν οὐ μόνη ἀπεργάζεται τοῦτο 

τὸ ἔργον, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι, δικαίως ὥσπερ περὶ τοῦ ξωγράφου 
μετὰ τοῦτο ἐπανεροίμεϑ᾽ ἂν τὸν λέγοντα, ποίας δὴ πειϑοῦς 
καὶ τῆς περὶ τί πειϑοῦς ἡ ῥητορική ἐστι τέχνη; ἢ οὐ δοκεῖ 10 

Β σοι δίκαιον εἶναι ἐπανερέσθαι; 
ΓΟΡ. ἜΜμοιγε. 
ΣΩ. ᾿Αἀπόκριναι δή, ὦ Γοργία, ἐπειδή γε καὶ σοὶ δοκεῖ 

οὕτως. 
ΓΟΡ. Ταύτης τοίνυν τῆς πειϑοῦς λέγω, ὦ Σώκρατες, ιτὉ 

τῆς ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὄχλοις. ὥσπερ 
καὶ ἄρτι ἔλεγον, καὶ περὶ τούτων ἃ ἐστι δίκαιά τε καὶ ἄδικα. 

ΣΩ. Καὶ ἐγώ τοι ὑπώπτευον ταύτην δὲ λέγειν τὴν 
πειϑὼ καὶ περὶ τούτων, ὦ Γοργία᾽ ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ϑαυμάξης, 

1. τὸ περιττόν: σαοννομη οὶ [6 8}{ 
ἄἀεγ Αγίκοὶ πὶ βοϊοιον γεγο πάπησ 
θεῖαι Ζυνοϊΐδη ΟΙεὰ, ππὰ ννυϊγὰ πὺγ 
δεδείζί, νγθπῃ ἀΐδ ΟΣ ΘἀοΥ τοῖν σα- 
βοπάογί ρεάδοϊί ννογά θη 501||6η. Υαὶ͵ 
οὔδη 461 Β πἰί Ο υπὰ 464 Ηὶ, 466Α. 
Κνυ. ὅδ, 23, 1. δε δεϊσείαρίο ὅσον 
ἐστί δἰοί 5ο ννθπὶσ 816 οὔεη ΚΗὶ (87, 
16) ὅσα ἐστέ, ἴῃ ὙΨΥΙἀΘΥΕργαοι πιΐξ 
ἀεν ὅϑ.6}|6 4561 ΒΟ. ΚΑ. Βεϊἰιτᾶρε 5. 
90---θὅ. 

[4564 ΑἹ 2. τέχνη ἰγἶτ( δῃ ἄϊο 5.616 
ἀο5 Αὐδάγυοκε δημιουργός νογπῦδε 
ὧδγ Βεάδαξαηρεγεκννδπαιδοβαῖι. γεὶ. 
ἀϊο Βερτ ο τεκεῖν (Εἴγπι. ν. τέχνη) 
υπὰ ἀπεργαάξεσϑαι. ποίας ππίοτ- 
δομεϊ εἴ δοὦ ποῖ τυθβθη οἷ τστοπ 
ἡστινος οὔσῃ Ζ. ὃ. 

12, Ἔμοιγε. ὟῪαΙϊ. οὔδει ζὰ 4638 Ὁ 
(87, 19). 

[4δ4 Β] 16. αοτρὶδε Ὀθεδηίνογίοί 
Ζυογδί ἀδε ποῖον, ἀδ6 ἀδπ ποῦ ἱἷπ 
ἄεδπι Βοεϊδρίε! οηίδρτίονς, ἀπά δθ6- 
δοτδηκί ἴῃ ἀΐοδοῦ Βοζίομαησ ἀϊΐς 
ἮΥ ἱγκϑαπικοῖϊί ἀον πειϑώ δυῖ ρτόβζογε 
Νίδβεεῃ, ἱπὶ Οδρβοηδβαῖζ σὰ ἀδγ δυ 
οἰηζοίηα σεγϊ ομίοίοη μθῖιγο, θάοοῖ 
ποοῖν οὗπα Κίασγοε ογβίθ πο τοῦ 

ἄδηι ππίεπ οπἰννοκοϊίοη υπὰ (48 Α) 
ἀαγοῖι θαδ ϊπιπιίο Αὐδάγδοϊο Ὀ6Ζοϊοἢ - 
ποῖοθπ Αγίπηίογβο θὰ, Αὐοΐ δεῖ 
ὄχλος, δεννδβη! ο ἀδ5 ππρεν!ἀϑίο, 
ὈΓΓ ΠΟΙ Ϊδ'οδα Ὑ οΙϊς, δὲ ΘΟ οτρίδα ἀΐθθοῃ 
υπρὔπειϊσοη ΝΕΟΌΘΗΡΟρτ Ὑοηἶξο 
ἴα βίππο. Ῥδπη σὶδι Οοτγρὶαβ ἀδι 
περὶ τί δ υπὰ ποππηί 8.86 βοίοθα 
ἴπι ὙΥΙΔΘΥΒρΥπ οἷ πὶ ἄσπὶ 4δ2 Ὁ Εὶ 
δοβασίοῃ ἀδ8 δοδὶ ππά [9Πηγροοξδί. 
(ὕεῦεον ταύτης πιἷί ἔοἸσοπ ον δρεχϑ- 
(ἰβοθεσ Αρροεί(ΐοη (τῆς οὖς ὄχλοις) 
8. Κτ. ὅϊ1, 1, 4 υπά δῖ, 10, 1 υπάὰ 
ῦοΥ ἄδθη ὕεοῖβοὶ ἀθ5 αοπεί. ππὰ 
Ασοῦδ. Ὀοὶ περί 8. ον. 461 ἢ. ϑοπιϊέ 
ἰδ ἀογ Ἰοσίβοδδη Εοτάογαπρ ἐ62 
5. Θεπῦρσε ρείμδδη; ἵπὶ ἔοϊσεπάσδη 
ννϊγτὰ ἀἷθ οἰίδοια ϑεῖϊία πα Αὔὑξ6 
δσοῖαεί. 

19. ἀλλ᾽ ἵνα κτέ. Ὀϊς ϑαίξέἔογῃι 
Θηίδρυϊομί σΔΠ 2 (Υ ἴῃ ἀογ [Πηἰδτ- 
Βαϊ πηρ ἀκβ ρον δ ποθ 1ΘὈ6η8 
νογκοπι αι πάοη Αὐδάγαοίκβννοϊδο. δ Σ 
βαΖ 80}}{6 ἰδπίβη: ἔνα --- δῆλον εἷ- 
ναι, (εὖ ἴσϑι ὅτι) τοῦ ἑξῆς ἕνεκα 
περαίνεσϑαι τὸν λόγον ἐρωτῶ. ἈὈϊς 
ξονν δ μη]! οἶϊα [το δ! ίαηρ ἴον οἷηο 
δοννῖδδα Βγεῖϊΐϊο. Μίδη νυνϊδάογιοὶς 
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ἐὰν ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν τί σε ἀνέρωμαι, ὃ δοκεῖ μὲν αὶ 
δῆλον εἶναι, ἐγὼ δ᾽ ἐπανερωτῶ᾽ ὅπερ γὰρ λέγω, τοῦ ἕξῆς 
ἕνεκα περαίνεσϑαι τὸν λόγον ἐρωτῶ, οὐ σοῦ ἕνεκα, ἀλλ᾽ 
ἵνα μὴ ἐϑιξώμεϑα ὑπονοοῦντες προαρπάξειν ἀλλήλων τὰ 

΄ 4 Α Α Α -« Ἁ ᾿ 6 ’ ἰκὰ Ἃ 

δ λεγόμενα, αλλὰ συ τὰ σαυτοῦ κατὰ τὴν ὑποϑεσιν ὁπὼῶς ἂν 

βούλῃ περαίνῃς. 
ΓΟΡ. Καὶ ὀρϑῶς γέ μοι δοκεῖς ποιεῖν, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ὄϑι δὴ καὶ τόδε ἐπισκεψώμεθα. καλεῖς τι μεμα- 

ϑηκέναι ; 
ΓΟΡ, Καλὼ 

ΣΩ. Τί δέ; πεπιστευκέναι; 
ΓΟ.᾿". Ἔχγωγε. 

ΣΩ. Πότερον οὖν ταὐτὸν δοκεῖ σοι εἶναι μεμαϑηκέναι Ὁ 
καὶ πεπιστευκέναι, καὶ μάϑησις καὶ πίστις, ἢ ἄλλο τι; 

ΓΟΡ. Οἴομαι μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἄλλο. 
ΣΩ. Καλῶς γὰρ οἴει, γνώσει δὲ ἐνθένδε. εἰ γάρ τίς 

σε ἔροιτο" ἀρ᾽ ἔστι τις, ὦ Γοργία, πίστις ψευδὴς καὶ ἀλη- 
ϑής; φαίης ἄν, ὡς ἐγὼ οἶμαι. 

ΓΟΡ, Ναί. 

ΣΩ. Τί δέ; ἐπιστήμη ἐστὶ ψευδὴς καὶ ἀληϑής; 

Τμδίβδο  ἰοἶ6 6, δα ἀδ8 πᾶ θεβοη- 
ἄογοη ΘΓ ἰοσί, 80 ποῦ ἐγὼ δ᾽ 
ἐπανερωτῶ. ἴδγπο ἀγδηρσί δἱοἷι ἀδπὶ 
Νδοῖιδαίζ ἀϊο Βειπουκαηρ ΥΟΥΓ, ἀδ88 
ϑιοκγαίοβ βοῦου νΟΥΒΟΥ δοῖη γογίδι- 
τοὺ πιοίϊνῖγ δαίιί6. ῬὈαάαγοῖ δηΐϊ- 
δίἰομέ ἀΐ6 Ἀπ αἰ ΐο. Θαΐαν Ὀἱείεί 
βοῖοῃ ἀἰς Ηοπιογίβϑομβα ϑργδοῖιβ νἱδὶ 
Απδϊορσίεοπ. καί γοὸὺν ολέγον ππὰ 
ἕτερον πδοῖ ὕστερον νν}}} ΗΪτβομὶρ 
θεϊσείαρι ᾿αθοη. 

[Ὁ] 8. οὐ σοῦ ἕνεκα. δα]. οθδη 
τὰ 463 Ο (86, 20). 

4. ὑπονοεῖν ἰδὲ ἀξῆκεπ, ννᾶδ εἶπ 
δηύογοῦ, οἴἰπε ἀ888 δ΄. 65 80806- 
δΡΤοοΝ6π, δον οἷπο ϑὅδοι!θ ἀδηκϑη 
πιῦσε, αεάδηκεη υὑπίογβίο θη. προ- 
αρπάξειν κἰἄγκΚοῦ 8418 προλαμβάνειν, 
ὧδε δυοῖ ἷἱπ ἀΐδβοῦ Βοἀδαίπηρ δ6- 
δαρὶ υἱγὰ, ὑπόϑεσις δὶ ἀΐα αταηά- 
Ιασε, νυϑ οἶα βἱοῖι Οουρίδβ 8610ει δ6- 
τοιίοί δαί. Κ'΄Ί6 θοάϊηρίὶ ἀϊ6 ἈΪοΒδία ην 
(καταὶ), ἷπ ννϑίοθοῦ ἄθσ ϑαιΖ ἀπτοῖ 
δεῖμα (ὐοπεοαθδηζοῦ Οἷδ Ζαπι Ζ͵6]6 
(περαένῃς) ἰηρσοίάγιί νυϊγά. 

8. ἴϑι δὴ κτέ. ϑΒοκτγαίεβ. πδολί 
οἴπεη ποῦθη Απϑαΐζ, ὑπὶ ἄθη ΟοΥ- 

δὶαβ Σὰν ΕΣ ΚΟ πππρ ἀ65 δηρσοδίγοῦ - 
ἴδ Ατγίππίογβο ιἰεἀο5 ἀοΓ πειϑώ Ζὰ 
ἰεἰῖϊδα. Ὠϊς Ῥογίδοίδ (μεμαϑηκέναι, 
πεπιστευκέναι) ἀΐδηδη τυρ!οἷοῖ, δαΐ 
ἀΐε ἰπ ἀδθη ϑαδείαπθνοη ἐπιστήμη 
υπάἀ πίστις δυδροαγοκίδη, νοῦ ἄδη 
γογϑυθσοβοπάοη ϑαοἰδηι διὶρ Καϊίδη 
δεάϊησίοη Ζυεδίδπηἀα ἀδογζΖα!οϊίθη. 
θεν Ὁπίογεοιῖθά νου ἐπιστήμη (  εγ- 
δίδπάηἶ8) πὰ πέστις (ΟἸδαῦδ6) 1581 
ἂν ἀϊς ἰοϊροπάε Εἰ πέννα ἢν θῖν 
νν)]ἱοδιὶσ, 

[0] 16. καλῶς γὰρ οἴει: 5. τὰ 
45δ1 ἃ (80, 8). 

18. φαίης ἄν: ἴῃ ἀδγ πδοπάγδοϊ- 
Ἰοπδη Βεοἀευίπηρ ἀος Ῥῦογίεβ. Κίυ. 
64, ὅ, 4. 

90. ἐπιστήμη (τοι ἐπίστασϑαι νετ- 
δίθῃδῃ, αἷδο οἱ σϑηι οἷ: σα νν Οἢ Π6- 
ποοεγείδηἀηΐ8 οὐον γογβίδπά, 
ὙΠ 886) ἰτἰι Πἶαοσ δὴ ἀΐθ ϑ'.6}}6 
γοη μάϑησις, ἀδ88 εἰσοπί]! οι ἀδ5 
ΕσΙ Υπο δεοἀρυίοί, ἀδδεοα Εἷτ- 
δσεδπΐ8 ἀΐε ἐπιστήμη ἰδῖ, ννοὶ} ἀϊ6- 
δεῖ Βερτν ποῖγ ἀθὰ οὈἷραη Οε- 
δοπδαίζΣ νοὴ μὲεμ. ὑυὑπὰ πεπ. εηί- 
ΒρΤΙΟΝί, 
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ΓΟΡ. Οὐδαμῶς. 

ΠΛΑΤΟΩ͂ΝΟΣ 

ΣΩ. δῆλον γὰρ αὖ ὅτι οὐ ταὐτόν ἐστιν. 
ΓΟΡ. ᾿Αληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ. ᾿4λλὰ μὴν οἵ τέ γε μεμαϑηκότες πεπεισμένοι εἰσὶ 

καὶ οἵ πεπιστευκότες. 

ΓΟΡ, Ἔστι ταῦτα. 
ΣῸΟ. Βούλει οὖν δύο εἴδη ϑῶμεν πειϑοῦς, τὸ μὲν πίστιν. 

παρεχόμενον ἄνευ τοῦ εἰδέναι, τὸ δ᾽ ἐπιστήμην ; 
ΓΟΡ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Ποτέραν οὖν ἡ ῥητορικὴ πειϑὼ ποιεῖ ἐν δικαστη- 

θίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις ὄχλοις περὶ τῶν δικαίων τὸ καὶ 

ἀδίκων; ἐξ ἧς τὸ πιστεύειν γίγνεται ἄνευ τοῦ εἰδέναι, ἢ ἐξ 
ἧς τὸ εἰδέναι; 

ΓΟΡ. 4ῆλον δήπου. ὦ Σώκρατες, ὅτι ἐξ ἧς τὸ πι- 
στεύειν. 

ΣΩ. ἩἫ ῥητορικὴ ἄρα, ὡς ἔοικε, πειϑοῦς δημιουργός 
ἐστι πιστευτικῆς ἀλλ᾽ οὐ διδασκαλικῆς περὶ τὸ δίκαιόν τε 
καὶ ἄδικον. 

ΓΟΡ, Ναί. 

ΣΩ. Οὐδ᾽ ἄρα διδασκαλικὸς ὁ ῥήτωρ ἐστὶ δικαστηρίων 
τὲ καὶ τῶν ἄλλων ὄχλων δικαίων τε πέρι καὶ ἀδίκων, ἀλλὰ 

λῚ ὔ 

πιστίκος μόνον. 
3 Α μ᾿ » δὴ μ᾿ “ἠ 

οὐ γὰρ δήπου ὧχλον γ᾽ ἂν δύυναιτο 
τοσοῦτον ἐν ὀλίγῷ χρόνῳ διδάξει οὕτω μεγάλα πράγματα. 

ΓΟΡ. Οὐ δῆτα. 

[Ε] 4. πεπεισμένοι. 1ῃ ἀεγ ἴθεθοτ- 
Ζευδαπρ, ἄδπ --- Ξυ δ)εςίζναη --- Ζ16] 
δἰϊποη μάϑησις υπὰ πίστις ἄδθοτ- 
εἷπ; ἀον ᾿ὕπιίογβοιίοά [Ιἰεσέ αἰδο ἴῃ 
ἀν οὐδ᾽ οοίίνοη Βοβ δ θπἢ οἱ ὈδΙά6Υ. 

[466 Α]Ἱ 16. ἡ ῥητορικὴ κτέ, Ὁϊΐϊς 
δΔ08 ἀδγ γχμοίογίβοῆθη Τϑοϊηῖκ (4. 
οὔδη ζὰ 468 Α) δογβίδπιπιθσπάς Β6- 
συ οι πα ησ 
Βα αΠ}6 ἀΟΓ ἀΐδ᾽ Κι Ἰϑοῖ απ Εὐγῦσίο- 
γὰρ οἷηα σεηδῦογα πὰ νο] } δδίδηἀϊ- 
δεῖο Ἐδϑϑαπρ ΘΓ δΙίθη, Βεδοδίοπβ- 
ννγἢ ἰδὲ δὺο} Ὠἷον ἄδγ ὙΜοοἰ56ὶ 
ἀ66 Αὐξάτγυοκϑε ἴῃ περὶ τὸ δέκαιον 
Ὁ. 8. νν. 4]. 4684 Β. ΒΕ. 
0 πιστικός, ἀδ5 ἀΐα Ὀοείοεη Ηδπηά- 

δοιγ ἔθη Ὀϊείοη, νυὶθ α πίθη 493 Α, -- 
πίστιν παρέχων, νἷα διδασκαλικός 
--ς διδασκαλίαν παρέχων οὔὐον ἴχκα- 
νὸς διδάσκειν. Εγείοτοβ Καππ ἘΝ ΔΓ 
80 ννδηὶσ 818 ἀδβ οὔδῃ σοῦγδθοδίο 

δὶ πᾶηῃ ἄυτοῖ 

πιστευτικός πιὶξ ἄδπι α6η. γογδυη- 

ὄ 

16 

20 

ἄδθη νεογάοπ, ᾿ᾶ8δί δον αἀἷο Εγρδη- 
ζᾷῃσ Ζὰ ἐν τοῖς ὄχλοις. πειστικός 
(α. [688 Ὑ{) βοῦν οἷδε ἴῃ ἄδθη Οδίίαηρε- 
ὈερΙ δ αυ8. ἴπ ἀοπιὶ δοϊρείάσίοη 
μόνον [Ιἰερί οἷπα [1586 Απάδσυϊζιης 
οἶποβ Μδηρεϊβ, ἀοϑβεὴ ΕὌΪροη [ἂγ 
ἀϊο Μεγ Βεοβδίζαηρς ἄονγ ἈΠιοίοσῖκ 
ϑρᾶϊον ἀθας οἢ Βαγνογίτοίθη, 

48. ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. Ῥδ8 εγννατίείϊε 
οὕτω Ὀϊεἶδὲ ννορ, υπὶ ἀδ5 Τ9ητννεοῖ- 
τ δ 5ζῖραε ἀδὺ δίμϑηΐϊβοίιαπ Οογίο(8- 
νεγίαββα πα, ἱπ νυϑίοδον ἀΐς ΜΡ! οἈ- 
Κεῖ, ῬΝΔΕΣ οἰ δου Καηπίηβ ζὰ Ὀὃ8- 
ννίγκεη, ποῦ ἀδγ κλεψύδρα (8. 
Βαπὰ 1 Εἶπ]. 5 71) Ζυφθοιηθββθῃ 
ννυτάθ, ἀυτοῖ ἀϊο {{ποϑιππ δ οἱϊ 
ποοῦ πιϑὴρ δογνοσχίγοίθη Ζὰ ἰδββθῃ. 
ΝΙίδῃ ἀϑηκε δἰογθοϊ δοῖ. δὴ ἄἀδη 
Ῥγοσοδβ8 ἀ65 Θοκτναίο Ω]. ΑροἹ. 19 Α: 
ἐπιχειρητέον ὑμῶν ἐξελέσθαι τὴν 
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ΣΏ. Φέρε δή, ἴδωμεν τί ποτε καὶ λέγομεν περὶ 
τῆς ῥητορικῆς ἐγὼ μὲν γάρ τοι οὐδ᾽ αὐτός πω δύναμαι Β 
κατανοῆσαι ὅτι λέγω. ὅταν περὶ ἰατρῶν αἱρέσεως ἡ τῇ πόλει 
σύλλογος ἢ περὶ ναυπηγῶν ἢ περὶ ἄλλου τινὸς δημιουργικοῦ 

ὅ ἔθνους, ἄλλο τι ἢ τότε ὁ ῥητορικὸς οὐ συμβουλεύσει; δῆλον 
γὰρ ὅτι ἐν ἑκάστῃ αἱρέσει τὸν τεχνικώτατον δεῖ αἱρεῖσθαι. 
οὐδ᾽ ὅταν τειχῶν περὶ οἰχοδομήσεως ἢ λιμένων κατασκευῆς 
ἢ νεωρίων, ἀλλ οἱ ἀρχιτέκτονες᾽ οὐδ᾽ αὖὐἡ ὅταν στρατηγῶν 
αἱρέσεως πέρι ἢ ταξεώς τινος πρὸς πολεμίους ἢ χωρίων κατα- 

ι0 λήψεως συμβουλὴ ἡ. ἀλλ᾽ οἱ στρατηγικοὶ τότε συμβουλεύ- 
σουσιν, οἵ ῥητορικοὶ δὲ οὔ ἢ πῶς λέγεις. ὦ Γοργία, τὰ 
τοιαῦτα; ἐπειδὴ γὰρ αὐτός τὸ φὴς δήτωρ εἶναι καὶ ἄλλους 
ποιεῖν ῥητορικούς, εὖ ἔχει τὰ τῆς σῆς τέχνης παρὰ σοῦ 
πυνϑάνεσϑαι. 

διαβολήν, ἣν ὑμεῖς ἐν πολλῷ χοῦνῳ 
ἔσχετε, ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ 
χρόνῳ. Υρ!. ἀΔ8. 8514. 

Οαρ. Χ. 1. φέρε δὴ κτέ. ΝξῦοΥ 
Απδδῖζ ζῃῦγ ΡῬυὔζυθηρ ἀδὺ πὰῃ ρ6- 
νυοηηθῆθη ἢοβηϊ(ΐοη, ἀΐα, οὔννοῦ ! 
εἷο ἴπ [ογπΊ 6] Ηἰποίοδ ἀδὺ οὔαπ 
(Οαρ. ἴΧ. ἃ. Α.) δοϑίο!! θη Ζννοῖ- 
ἔδοιοη ΕταάΘγαπρ Ὀαβίοπβ δσαοηῆρί, 
ἄδπι ϑοκγαίθβ ἀοοῖβ ποοῖι Βεάδηκθϑη 
ἄθεον ἀΐεὸ οἱσοηίϊ ον Μεΐηυπρ 
ἄἀοσ ασοταἶδα πἰπίον ἅ58:. Ὀδηη ὑπὶ 
ἀΐοθδο βδηάοὶὶ 68 'οῖ οἱ γθηι ἰ0ἢ} οἱ 
ἄεν ΕἾδρο, “ννδβ υνἱγ ἀδιΐί δυοὴ 
(--- οἰβεη. 16 }}) βασι νν 0] ]6η᾽, νγοῦ- 
ἄδθδον δυο ϑοκγδίεβ (ἂν βεῖπα Ῥϑβοῃ 
(οὐδ᾽ αὐτός) ποοῖ πίοιί ἱπὶ Ἀοΐπαπ 
ὦ βοΐῃ νουυΐϊδί, πηροδοῃίοϊ 6Γ ΖΌΓ 
Επιοίοἰπθηρ ἀθ8 ποῖον διὰ ιποἰβίθη 
δεϊσοίγασοη αὶ. 686 Βεάεηκεη 
Κηῦρίοδη ξυηπδοιδί δὴ ἀδ5 πεδρὶ τί 
8, νυνῖθ 65 πδοῖὴ ἀἋΟΥ Απραῦς ἀθ65 
Οογεξῖθα ὅθδη Ὀοβιλιηπεῦ νυογάδῃ ἰβῦ. 
ἘΠ ενὐἷἱἷγτά ἀδιν ἀον ἴΠεθαγρᾶπα ΖῸΓ 
Ῥγαξαηρ ἀ65 Ῥογι 65. ἀν ἈΠείοτὶκ 
πὰ ἀ69 δἰ ἰδοιοη Ο6 8 81165 ρσαπιδοῦί. 
-- ὕοδον καί μοὶ ΕὙαροη νοὶ]. Χϑη. 
ΗδΣΙΙ, ΠῚ 8, 11: τέλος αὐτὸν (τὸν 
Κινάδωνα) ἤροντο (οἷ ἔφοροι), τί 
καὶ βουλόμενος ταῦτα πράττοι; 
ΝΆ ΕΓ εἰροηί ἢ πὶν βοΐπεπὶ ἴη- 
ἰογ ΠΟΘ πο Ὀθεννθοκῦ 06." 

[Β] 8. ἑατρῶν αἱρέσεως. 8εἰῖ ἀδτ 
Ἐπενϊοκοίαηρ ἀογ ῬΆΕΙοβορἢΐθ ἱπ 
Οτθο θηϊαπά Ὀἱ]ἀοΐα δ'οἢ δα οῖ οἷπθ 
ὙΥΕεοηβοδαίς ἀεν Μεάϊοϊη 808, ἀΐδ 

καὶ ἐμὲ νῦν νόμισον καὶ τὸ σὸν σπεύδειν" 

πδιπθη 1 6ἢ πίον ἀδι Ῥγίθδίουπ ἀος 
Αβκ]ορίοβ ἰογίογθίθ. {{π|6Ὁ ἀΐδϑθη 
οηἰβίαπάδη ϑοδαίδη, 80 'π Κοβ, Κηϊ- 
ἀο5, ἈΠοάοβ ὑπὰ ἴη πιδῆγογεη δι δ4- 
ἴδ γνοη ΟτοβΖρυϊοδοπίαπά. ϑοἰτάοπὶ 
Καπὶ 68 τοῦ, 4855 οἵη ϑίδαί οἴηδη 
μεσ διίθῃ Ατζὸ ἴῃ ὁΒθη ἤδη 
Ὀ᾿δηβῦ πδῆπι, πδοϊνά θπι δ᾽ βίοι. 6 Γ 
βοΐϊηθ ἅγΖζι οῆθ Αὐδο]!] ἀπησ δυ5δε- 
ννΐοβθῃ ἰδίίο, Υρι!. Θοτρ. δὅ14 ὃ. 
Ῥοὶῖι. 9594. Ἡδττν. ΠῚ, 181. Χϑβϑη. 
Με, ΙΝ 2, ὅ. 

ὅ. ἔϑνους (Ζὰ ἄδπι ϑίαπιπι νθῃ 
ἔϑος, εἴωθα σφοϊιδτὶρσ) Ὀοζοϊοι ποῖ 
οἷης ἀυτγοῖ ΟΒπυπν οὐδόν Οοννδἢ - 
παπΡ Ζ 5816 Προ ογῖρο ΝΜ πο η- 
οἶ8556. 

7. οὐδ᾽ ὅταν ἱπι Απεολ!] 85 δπ 
ἄλλο τι ἢ τότε ὁ ῥητορικὸς οὐ 
συμβουλεύσει. 

11. ἢ πῶς λέγεις κτέ. ϑοκτγαίεβ 
ἰᾶΞ5( ἀἴ6 γεγιυι αηρ ἀθγο ΠΟ Κο η, 
ἀδλ88 Οογρίαβ ἀΐεβα Βοβοιγᾶπκαπηρς 
ἄεν ΥΥΪΚυπρβδρῆδτο ἀεγ ἈΠοίοΥϊκ 
ΔΠΠΘΒπΘη ννογάθ, 

[Ὁ] 13. εὖ ἔχει: 68 15 ἱπ ἀν Οτγά- 
παρ. Ῥμδαά, 107 Α: εἰ δή τι Σιμ- 
μίας... ἔχει λέγειν, εὖ ἔχει μὴ 
κατασιγῆσαι. Ἐπ [ο]σί ἀδπη τὰ (πἴοιε 
τὸ) τῆς τέχνης. νν6}} 68. δἵἷοιν ποῖ 
πο ὑπ ἀδ5  αβ δὴ ἀογ Καπεῖ, 
δοηάεδτγη ἰἢτο Αυὔκξαενε (ΟΥ̓ ΓΚαΠ 6) 
ἴπι ΕἸ Ζοϊηοη Βα πάο],. 

14. τὸ σὸν σπεύδειν: ἀοΐη [πίοτ- 
6586 ψογίοϊροεμ, γυεγίοσμίεη. Οδῃη2 
δδοι!ἰοῖ Ῥγοίασ. 361 Β σόοῃ οἴπθηι 
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ἴσως γὰρ καὶ τυγχάνει τις τῶν ἔνδον ὄντων μαϑητής σου 
βουλόμενος γενέσϑαι, ὡς ἐγώ τινας σχεδὸν καὶ συχνοὺς 
αἰσϑάνομαι, οἵ ἴσως αἰσχύνοιντ᾽ ἄν σὲ ἀνερέσϑαι᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ 
οὖν ἀνερωτώμενος νόμισον καὶ ὑπ᾽ ἐκείνων ἀνερωτᾶσϑαι" 
τί ἡμῖν, ὦ Γοργία, ἔσται, ἐών σοι συνῶμεν; περὶ τένων τῇ 
πόλει συμβουλεύειν οἷοί τε ἐσόμεϑα; πότερον περὶ δικαίου 
μόνον καὶ ἀδίκου ἢ καὶ περὶ ὧν νῦν δὴ Σωκράτης ἔλεγε; 
πειρῶ οὖν αὐτοῖς ἀποκρίνεσϑαι. 

ΓΟΡ. ᾿4λλ:- ἐγώ σοι πειράσομαι, ὦ Σώκρατες, σαφῶς 
ἀποκαλύψαι τὴν τῆς ῥητορικῆς δύναμιν ἄπασαν᾽ αὐτὸς γὰρ 
καλῶς ὑφηγήσω. 

1,οῃγβαίζ: ὡς σὺ σπεύδεις (ννῖας ἀπ 
Βεἢαυρίεδ(). 

2, τινὰς σχεδὸν καὶ συχνούς. Ῥ6Γ 
Αὐεκάγαοκ ἰδ ἴῃ βοΐηον Εἰπῃοῖς Ζὰ 
ἴαββεῃ : τυῖο οἷ “δίννθί μα ἴδϑί βοῦδὺ 
ἴῃ σΥΌΒΖΟΙ Ζ8}}}᾽ νυδῆγποδπι, ἃ. ἢ. 
“ φίϑι ἰοῖ νἱθ], ἘΕνναβ δπάρθγβ 
Ῥμδρά. ὅ8 ἢ: παρῆσαν τινες καὶ 
πολλοί γε, ννο ἀυτγοῖ ἀδ5 Ὀεϊρείασίο 
γὲ ἀδ8 καὶ πολλοί 818 οὐκ ΓΟ σ, 
ἴαϑδί ὈοΥϊο σοπάογ ΖυδαίΖ (“ υπὰ 
ΖΝΥΑΥ νἷ6 6) δγδοϊνοϊηΐί, --- δῖος ἨΟἙΗ͂- 
παηρ β΄. ον ξὰ σαννΐππηδη --- ἀάγδῃ 
Κηῦρίς κ᾽. ὰ ἀν Οεἰάονννοῦῦ --- 
Βρογπί ἄδθῃη ϑορῃ ϊδίθῃ δαὶ πιεϊβίθῃ 
ΖΓ Αὐδάδυον ἴῃ ἀοΓ [ἀν ἢ πηθε- 
ααριθη ᾿ὐπίοτβυσδαησ. Αὐδβζογάθπι 
θα} εβ6 αἀἷδὸ ννδῆσγε Μεϊμπηρ ἀ68 
Οοτγδὶδδ μοῦ νογσζυΐίοοκεοη, 1686 οΟΥδἢ - 
θαγὶ δὺ ἴη ἀδγὺ [οἱσεπάβη ἐπέδειξις, 
Ζὰ νυϑίσθοΓ δγ δἱοῖ. πα π ἢ Υ δαυΐρο- 
οτάογίὶ [ἘΠ ,| Νοοῖ δυδίθ ἢγ ΠΟ ἴ ΟΣ 
νυἱνὰ Ῥγχγοίδρ. 816 Β ΕἾ, ἀδεβοίθε ΝΜι- 

8ηῃ ἀΐϊε Ηδπὰ ρσεροθοπθη Βοϊερίοϊο, 
ἀϊς ἴῃ σ8η2 δεβοπάσγβ ρεοϊρηοί 
δοβεοΐπϑη (ἀμον καλῶς ὑφηγήσω) ἀϊΐςο 
ΥΓΚΟΔ Καὶ δοῖπορ Καπεί Κίασ Ζὰ 
πιδοΐδη, νογίεἰίθη,, ἀΐθβοσ οἷ πιῦρ- 
Ἰἰονϑῖ σγοβΖζθβ Οεθῖϊοί Ζυζαννοίδθη 
τππά δοπῖ δοῖης ἔγαθετε Βοβιϊπιπιαπα 
ἀεδ περὶ τί βδῃξ ξὰ νϑγβϑββθῃ, 

11. τὰ νεώρια ταῦτα καὶ τὰ τείχη 
τὰ ᾿Αθηναίων. Ὀΐθ παοβάτδοκι οἶδ 
Ἐοτπὶι ἀδν αἰ(γὶ θαι νη δίο!  ὰρ ἀ68 
Οδηοίϊνε ἰδὲ σοννδΒ} 1, νγοὶ]} ἀϊ6 Αἰδ6- 
ΠΟΙ δίοἱὶζΖ ἀδγδαΐ νυδσοπ, δἰοῖι αἷς 

οἶσϑα γὰρ δήπου ὅτι τὰ νεώρια ταῦτα καὶ 

ἘΠσεπι πιο πὰ Βοβιίζου αἴθδοῦ 
ὝεΓΚο δηβοίιθη Ζὰ Κῦὄπποη. [656 
ΒεοζΖοϊο πάη ρδνν οἶδα --- Δα βροβοηα γοπ 
ἀδη ἄδπ ὕοΙΚο βομπιοϊοεἰοϊπάοη Βοὰ- 
ΠΟΥ -- δβομοὶηί ἀδπη οἔβοϊοὶ! (6- 
νυογάθη 2 βοΐῃ, --- ὕοη ΤΒοιπΐδῖο- 
ΚΙ65 βίδπιπιὶ ἀΐε Βοείοβιίὶ σα νοοῖ 
Αἴ δη δα δ8ι (νυ!. Ἐδαο. 1, 90 -- 93), 
βοννὶθ ἀἷϊα Εἰσὶ οδίαησ υπά Βοξἕοκι- 
ξππα ἀθε6 Ῥεϊγαίΐδιβ (αὐλῷ ἀοπι Ηδη- 
εἰβδῃδἔεπ, ἐμπόριον, υπὰ ἀεαι Καὶερ6- 

πδίοη, ὁ κανϑάρου λιμήν), ννδιιγοπὰ 
ΓΟ ἀϊα οὔδπο Βυοιμθ νο ῬΒδῖθ6- 
γοῦ θαπαίζιῇ ννυυγχάο. Ὠΐο ὙὙογέϊα ννἃ- 
γοη ἄγ 400 0" ἶε Ὀεγοοῆποί. 16 
βδοδεπδηπίθῃη ἰαησθῃ Νίδιογπ, ζὰ 
ἄἀογθη Εσθδαυηδ νυδῃσγβοδ οί! οἷ ἀΟΥ 
Μοτυβοδίας δοῦοη σοπ Τδεπ δος [68 
ξοπιδοῖι ὙΥΑΥ, ψογθαπάοπ ἀΐθ σΔΏΣΘ 

ἄδβί6 νοπὶ Απίδηρ ἀδν ῬἢΑΙονϊδοῖθα 
Βαοδί 18 Ζαπὶ ηὔγα οἢ θη Εἰπάρυπικίο 
ἀογ Ἠδ)θίπδβοὶ Ῥοϊγαΐϊθαβ ἶΐ ἴθγδϑη 
ἀγοὶ Ηδίοπ (δδζογ ἄδπι οὔϑὴ ρὸ- 
πᾶπηίοη Ηδαυρίπαίεη ποοῖ Ζέα πὰ 
ἸΜουνυχία δυ ἀδγ κπὔἀδεϑι ἢ δα 
ϑ6116) ἀιτοῖ ἀΐα Κἄγζογο ΡΒ αἰ ογ δοο 
νοῦ 8ὅ υὑπά ἀΐς ἰᾶηρογο Ρίγδὶδοϊ 6 
(ΤὨυοσγά. 1, 107) νοῦ 40 διδάϊΐδῃ 
πὶ ἀον ϑιαὰί. Ζι ἀἄεγ ἰοίζίογϑθη 
Καπὶ δρᾶξοσ ὑπὶ ἀϊς Ζεὶϊ( ἀδτ τρια- 
κοντούτεις σπονδαί νοτιηϑτίον Κ5] - 
οἰου οὐ ΠΔΙΌΘΥ οἷης ζυνοὶία, ἀΐα τοῦ 
Βοκταίθα δγυνᾶβηίε Ζ νυ οι ΔΌΘΓ, 
νυοϊοῖα 600 ΕἾ82 γοῃ Ὅ6Γ ογδβίεγθῃ 
δυβίαπά. Βεῖάς ννυδγάθῃ πῆῃ δἷδ τὸ 
βόρειον ὑἘπά τὸ νότιον τ. υπίογ- 
Βοιἰδάθη, σοὴ δρδίογοη ϑο νι ἰδίεἰ - 
Ἰεγὰ δποῖϊ τὰ μακρὰ σκέλη δοηδπηπί. 
Νᾶϊιθγοβ ὃδοὶ Βυγεῖδπ, Οαδορταρίιϊα 
γοη Οτϊθοδοηϊδηὰ 1 83. 268 ἢ, 
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τὰ τείχη τὰ ᾿4ϑηναίων καὶ ἡ τῶν λιμένων κατασκευὴ ἐκ τῆς Ε 
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Θεμιστυκλέους συμβουλῆς γέγονε, τὰ δ᾽ ἐκ τῆς Περικλέους, 
ἀλλ οὐκ ἐκ τῶν δημιουργῶν. 

ΣΩ. Μέγεται ταῦτα, ὦ Γυργία, περὶ Θεμιστοκλέους" 
ὅ Περικλέους δὲ καὶ αὐτὸς ἤκουον ὅτε συνεβούλευεν ἡμῖν περὶ 

τοῦ διὰ μέδου τείχους. 
ΓΟΡ. Καὶ ὅταν γέ τις αἵρεσις ἡ ὧν δὴ σὺ ἔλεγες, ὦ 456 

Σώκρατες, ὁρᾷς ὅτι οἵ ῥδήτορές εἰσιν οἵ συμβουλεύοντες καὶ 
οὗ νικῶντες τὰς γνώμας περὶ τούτων. 

ΣΩ. Ταῦτα καὶ ϑαυμάξων, ὦ Γυοργίέα, πάλαι ἐρωτῶ, 
ἥτις ποτὲ ἡ δυναμίς ἐστι τῆς ῥητορικῆς. δαιμονία γάρ τις 
ἔμοιγε καταφαίνεται τὸ μέγεϑος οὕτω σκοποῦντι. 

ΧΙ. ΓΟΡ. Εἰ πάντα γε εἰδείης, ὦ Σώκρατες, ὅτι ὡς 
ἔπος εἰπεῖν ἁπάσας τὰς δυνάμεις συλλαβοῦσα ὑφ᾽ αὐτῇ ἔχει. 

ι6 μέγα δέ σοι τεκμήριον ἐρῶ. πολλάκις γὰρ ἤδη ἔγωγε μετὰ 
« 3 “- Α « 

τοῦ αδελφοῦ καὶ μετὰ τῶν 

[ΕἸ 2. τὰ δέ οἴπο νογδυϑϑθμοη- 
ἄἀθβ τὰ μέν οτσδηζοπά ππά ὈοΓῖοι - 
ἰρεπὰ. Κίν. δ0, 1, 12. 

4. Λέγεται ταῦτα κτέ. Ὀΐδ δομαῖη- 
δ ρμεοάαπίβοδο Οδηδαΐρ καὶς (68 
Βοκγαίθβ μα δῖε σαυΐδῃ Οαταπά. 
Αὐυῇ ἀδ8 οἷσθα γὰρ δήπου, ἄθπι 
Οογρίδβ βοόβοη ἰγὶ πρἱγοπὰ Βοννοἷβ- 
Κτναῖς ζΖυίγδαΐ, σεδδγί οἷη Ὠδιιρίογ. 
Υει. 410 Ὁ. 

[466 ΑἹ 11. δαιμονία. Ὀ16865 Αἀ- 
͵οοιῖν, Ὑυ ] οἶ65 θεὲ Ηοπιεῦ ΠῸΣ 8]8 
Απγοάρ ἂπ οἷπο Ῥογδοὴ ἰπ νοσδίϊν 
νογκοπιί (8. Νἄροϊ δ δοῖ,, Ἡοπιοσῖ- 
βοδα Τβοοϊορσίο 1 καὶ 47) Ββαΐ πδοὴ ἀθπὶ 
γογδδηρο Ῥιπάδγβ δεῖ ἄδη Α(ΙΚογη. 
ἀΐϊο εγνυοϊ(εγίς Βοαδαίπηρ: 8168 ννδ8 
σοῦ ἄδθη Οδίίογῃ δογγαδγί, ἀδον 
δυο ἀρδογίχαροη δυΐ Βδοιδη: οαἰδοῖς- 
ἸϊοΒ οἄδγ πηρὶδοκ οἷ. Ῥ]δίοα οΥ- 
ννεϊίογίο ἄθη Οεγδαο ΠοΟἢ τὰ ὮΥ, 
Ιῃ ἀδν Αηγοάθ σουγδθοδί ΕΓ 68 ἴγο- 
πίκοῖι οὐδὺ βομβηιθιομβοϊ πὰ, 830 Οοσχξ. 
489 Ὁ. Βεὶ ϑδσοΐϑοη δαζεϊομ ποί 65 
ἀδβ ΑυδΖογοσγαοηιοδο, Πότ ηδοῖ - 
Ἰοθ. 80 δίον; υϑὶ. ΒΥπιροβ. 219 Β: 
τούτῳ τῷ δαιμονέῳ ὡς ἀληϑῶς καὶ 
ϑαυμαστῷ. Ῥοοῖ δῦ 68. δυοὶ ἀΐο 
ἰοο πίβομα Βοἀδαίπηρ: δυῦ Ὀδιποπεδη 
Ὀεξᾶρ!οι οἀδν νοῦ ππθη δυδρεμοπά 
'π [πιογβοβῖοά γοὰ Οδίίζογη ἀπά 
Μεπδοιθη. Μρ!. σὰ Αροΐοξ. 21 Ὁ. 
τὶς ννἱἷς ἴῃ) [ω8{, φμιίάαπι. 

ἄλλων ἰατρῶν ᾿εἰσελϑὼν παρά 

Οδρ. ΧΙ. 18. Εἰ πάντα γε εἰδείης. 
ΟοΥρΊδα ΠῚ δἱοῖ ἀσγοῖ ἀϊα ἰγοηϊ- 
5086 ΑδαβΖζογαπρ ἀογ Βοννππάογαηρ 
γϑη ϑοϊίδη ἀδβ ϑοϊζγαίθβ ρϑβοξπιοὶ- 
οἰ ἀπά ᾿δδ8 βοῖ ἀαΖῃ ογίγεΐβζοη 
ἴῃ δίιοκζοηάοεν Ἀδὰ ἀδ8 [ωοὐ ἀδγ 
Καπδί Ζὰ ρτγοΐίδβοῃ ὑπὰ Τδάεϊ, δῦΖα- 
ὙΥΘΠΥΘΠ, νυᾶ8 ποδί ΠΙΘγΠ ΘΓ σοδδτχία, 
δῦεῦ ἀθγ Μοιϊνίγαπρ ἀΐεπί. ον 
Νδοιιβαίζ Κῦππία δυσὶ πὶ Ὦ. νυοῇ- 
ὈΠΙοἶθαπ ἀπά ογρδηζί δἷοβ δὰβ ἀ6πὶ 
Ζαβδιιπιθβδηρ: ννὰ8 νυὔϑτάοδί ἀπ 
ἀδππη δὐδῖ βαρθηὶ 

14. ἁπάσας τὰς δυνάμεις “συλλα- 
βοῦσα υἱιείογίδοι ΓἂΓ ἁπασῶν τῶν 
τεχνῶν τὰς δ. ἀϊΐο ἈΒοίουκ 80}} ἀΐθ 
Καυπεί Δ|ὸὃν Κἀμπείθ βοΐη : δῦ ἀδε 
συλλαβεῖν ἰδ πὰτ Ἀοάοπδαγί. δὸγ 
Βοννοὶβ νογιοσί ἀΐθβ Ῥυδάϊκαί δὺβ 
ἄθπι Αὐρὸ ἀπά Ὀδορηῦρί δἷοῖ εαἷΐ εἶπ 
ΡΥ Βοϊδβρίοἰθη. 1π δι] ομοῖ ΥΥ εἶδ 
Βαρί Ῥτοίδγομοβ ἱπὶ ῬΈΏΣΙΘθο5 ὅδ Α: 
ἤκουον μὲν ἔγωγε --- ἑκάστοτε Γορ- 
γίου πολλάκις ὡς ἡ τοῦ πείϑειν 
πολὺ διαφέροι πασῶν τεχνῶν. παν- 
τα γὰ ὑφ᾽ αὑτῇ δοῦλα δι᾽ ἑκόντων 
ἀλλ᾽ οὐ διὰ βίας ποιοῖτο, καὶ μακρῷ 
ἀρίστη πασῶν εἴη τῶν τεχνῶν. 8 
ἄδϑιη Οοτγρίαβ 'ἰπ ἀδη Μαπὰ ροϊεσίο 
Αδυβζογυηρ δαί ἀδῆον δἰβίον βοθη 
αταηά, 

[Β] 16. μετὰ τῶν ἄλλων ἰατρῶν. 
Ῥὲῦ Αγακεὶ κοί, νυν οἷ! σοῦ δά 

Β 
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τινα τῶν καμνόντων οὐχὶ ἐθέλοντα ἢ φάρμακον πιεῖν ἢ τεμεῖν 
ἢ καῦσαι παρασχεῖν τῷ ἰατρῷ, οὐ δυναμένου τοῦ ἰατροῦ 
πεῖσαι, ἐγὼ ἔπεισα, οὐκ ἄλλῃ τέχνῃ ἢ τῇ ῥητορικῇ. φημὶ 
δὲ καὶ εἰς πόλιν ὅπῃ βούλει ἐλϑόντα - δητορικὸν ἄνδρα καὶ 
ἰατρόν, εἰ δέοι λόγῳ διαγωνίζεσθαι ἐν ἐκκλησίᾳ ἢ ἐν ἄλλῳ 

( τινὶ συλλόγῳ, ὁπότερον δεῖ αἱρεϑῆναι ἰατρόν, οὐδαμοῦ ἂν 
φανῆναι τὸν ἰατρόν, ἀλλ᾽ αἱρεθῆναι ἂν τὸν εἰπεῖν δυνατόν, 
εἰ βούλοιτο. καὶ εἰ πρὸς ἄλλον γε δημιουργὸν ὁντιναοῦν 
ἀγωνίζοιτο, πείσειεν ἂν αὐτὸν ἐλέσϑαι ὁ ῥητορικὸς μᾶλλον ἢ 
ἄλλος ὁστισοῦν᾽ οὐ γὰρ ἔστι περὶ ὅτου οὐκ ἂν πιϑανώτερον 
εἴποι ὁ δητορικὸς ἢ ἄλλος ὁστισοῦν τῶν δημιουργῶν ἐν πλήϑει. 
ἡ μὲν οὖν δύναμις τοσαύτη ἐστὶ καὶ τοιαύτη τῆς τέχνης δεῖ 
μέντοι, ὦ Σώκρατες. τῇ ῥητορικῇ χρῆσϑαι ὥσπερ τῇ ἄλλῃ 

Αὐζίε δεϊΐθη 80}}, ννὰβ Οογρίδβ βδαρίέ. ἰεαὶ πείΐο ἰοοο πυπιγαῖ, υπὰ ΥΓ 80, 
90: εἰσελϑών πᾶπι]οἢ ἴῃ ἀδ6 Κυδηίθη- 

εἰ ποῖ. ἴπι Ε᾽οἰσοπάσοῃ ννογάθη ἀΐα 
Ἡδυρί 6] ἀδν ἅγζι! ἤθη Ῥγαχὶβ 
ΖΌΒΑΠΙΠΠΘπροδίο! ἴ, ἱπποῦα υὑπά δ8υ- 
δΊΏδΤο. δία Αδγζίε ἀδὺ Αἰίθῃ νυδγϑῃ 
Ζυρὶοἱοῖι ΡΠαγπιασεαίοεη υπἀ ΟἸΠίτγυτ- 
δεη. ϑοϊβμποίάδη ὑπὰ Ὀγαηπαη 
815 ΤΠοϊαην 465 Βορτ 8 ορουΐγθη 
ΦΥΒΟΒΟΙΠ6Π Οἰϊζογα γογθαπάρδη, 2. Β. 
480 Ο. δ21 Εἰ Ρο!ί. 298 Β, Ῥεοίδρ. 
864 Α. Ζι παρασχεῖν νυ]. Αροὶἱ. 
38 Β: καὶ πλουσίῳ καὶ πένητι παρ- 
χω ἐμαυτὸν ἐρωτᾶν. ὙΈ͵Ϊα δΐογ 
416 ὮὉ. Ῥγχοί. 818 Α. Κτ, δὅ, 8, 21. 

4. ὅπῃ βούλει. θεν Ἀεάποῦ Κοηπὶ 
Κοῖὶπθα ογι ϊοῦθη Ογθῆζεη δαΐῃοῦ 
ὙυϊΪΚεδιικοὶί. ὕεδον ὅπῃ Κτ.66,8,1. 
85. ἀ. Κν. Αηῇ, 

6. οὐδαμοῦ ἂν φανῆναι. ὈΪΐς Βε- 
ἀοαίαηρ ἀΐαβδος Αὐδάγυςκβ οὐ] 
δΔ5 ϑίοθι εη νυῖο ΡΙδοὰ, 72 Ο : οἷσϑ᾽ 
ὅτι τελευτῶντα πάντα λῆρον τὸν 
Ἐνδυμίωνα ἀποδείξειε καὶ οὐ- 
δαμοῦ ἂν φαένοιτο πτέ., ἅ. ἢ. 
σου Εἰ. Κὄηπίο πιδὴ οἱ σοηί Ποἢ σδΥ 
πἰοιε ςῦν τοάθη. Χοη. Μοω. 1 8, 
δ9: ἀναπείθοντα οὖν τοὺς νέους 
ὡς αὐτὸς εἴη σοφώτατος καὶ ἄλλους 
ἱκανώτατος ποιῆσαι σοφούς, οὔτω 
διατιθέναι τοὺς ἑαυτῷ. συνόντας, 
ὥστε μηδαμοῦ παρ᾽ αὐτοὶς ἄλλους 
εἶναι πρὸς ἑαυτόν: “ἄδ55 ἀΐα δΔη- 
ἀδγθη Ὀεὶ ᾿Ἰἢ πο στ ποδί ἰη Β6- 
ἰγδοῆί Κἄιπθη ἰπ Ὑογρίοῖοἢ αἰΐΐ 
ἵδπι, Αδδμα]ϊο ἱπ 1.α(. Ζ. Β, Οἷς, 
ἀς ἄπ. Π 28, 90: δοογδίεβ νοϊπρίδ- 

(ἀηΐδπι νἷῖπι 6886 υἱγία (15, υἱ 
οἴ πἶδ, αἱ οχ δἰίεγα ρᾶῦίθ ροῃπδπίῃγ, 
Ἠ6 ἀρρατεαηΐ ᾳφιΐάεπι. αὶ. κα ΚεΙί. 
80 Β: ἐν μείξονι μοίρᾳ. 

[0] 17. τὸν εἰπεῖν δυνατόν. Νίαπ 
εγινατίείο λέγειν, Θοοῦ γε]. Ργοίδρ.. 
829 Α: ταχ᾽ ἂν καὶ τοιούτους λο- 
γους απούσειεν ἤ Περικλέους ἢ 
ἄλλου τινὸς τῶν ἱκανῶν εἰπεὲν. 

11. ἐν πλήϑει ννὶα οδδη ἐν τοῖς 
ἄλλοις ὄχλοις. Μδη Ὀοδοδίε ἴω ἀϊΐε- 
86. Ἀεάς ἀθ8 ογρίαβ ἀΐ Καπείβο- 
γοοδίο Αὐυβάτγυσϊκπννο!θθ, Απἰἢ πιοὶδίθη 
ΠΟΥΟΥ {τγἰ(ι ἀΐα νον ίοδα ἔν ΕἸ 6᾽ 
ἀδ8 Αὐβϑάγυςοκϑ ἀπά Α πυϊζῃοδβοη; ἀδ8- 
ΝΟΥ δὲδυοῖλ ἀἷα δδυῆρο Απνοθάσπε 
᾿ἄεν Νερδίίοπ, ἀθ8 ἄλλος, ἀλλά ὰπ 

» 

Ἴ, οὔτε --- οὔτε ἃ. ἀρ!. ἡ μὲν οὖν 
ύναμις κι τ. Δ. ὈϊΠἀ οὶ εἶπ δὴ δἱ οἷι 
δαγ πίοδί γοῦν γί οἰ, δῦσῖ δπάοῦ- 
ννᾶγία τοῃ ΡΙδίοι βηδοννδηάίε ΕΥπα 
ἀ65 Τοθογρδηρα. Αδὸν νοῇ ἀογ γρεέα 
ἀεν Βεάβ βο 6 ἰδ ρὰγ πἰοϊί ἀΐα 
Βοάς δεΐη. Ῥοοῖ τνᾶσ 658 δῦϑθη σβδ- 
(οτγβοῦ δυΐῦ ἀ85 ἴω0Ὁ0 ἀδν ϑδοὶια, ἀΐα 
ΑὈννΘΙΓ ἀ65 ἼΤδάθ]8, δυΐ ἀΐε αἰτιο- 
λογία ἂδ5 ἐναντίον (απ ἀϊς οοτην- 
πιατὶο ἀἷδα γοεζμίαϊ οὺ ἴοϊσοη 2 ἰδε- 
86. Οογβίαβ (}Π|0 ἀΐε Βεάδηκθϑη, 
ἀΐδ δίοβ. σορθῃ οἷπα βοϊοις Καπεοί 
οὐβοῦοη, οὐδ Καοπηΐί ο'θ δυοῖὶ δ 5 
Ετίδπγαπρ, ὕθοιαίοδί 8 0ΕῈΓ. ἄδβ5 
δοῖὶηῃθ ΨῬεγιδεϊἀϊσυαησ ἄδαι Οαρηογ 
βογδᾶο ἀϊς Ὀεείο ὟΝ αἴϊε Ζυπὶ Απρε 
ἰοίοί. 

10 
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καὶ γὰρ τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ οὐ τούτου ἕνεκα Ὁ 
δεῖ πρὸς ἅπαντας χρῆσϑαι ἀνθρώπους, ὅτι ἔμαϑε πυκτεύειν 
τὸ καὶ παγκρατιάξειν καὶ ἐν ὅπλοις μάχεσϑαι, ὥστε κρείττων 
εἶναι καὶ φίλων καὶ ἐχϑρῶν᾽ οὐ τούτον ἕνεκα τοὺς φίλους 
δεῖ τύπτειν οὐδὲ κεντεῖν τε καὶ ἀποκτιννύναι. οὐδέ γε μὰ 
“έα ἐάν τις εἰς παλαίστραν φοιτήσας, εὖ ἔχων τὸ σώμα καὶ 
πυκτικὸς γενόμενος, ἔπειτα τὸν πατέρα τύπτῃ καὶ τὴν μη- 
τέρα ἢ ἄλλον τινὰ τῶν οἰκείων ἢ τῶν φίλων, οὐ τούτου Εὶ 
ἕνεκα δεῖ τοὺς παιδοτρίβας καὶ τοὺς ἐν τοῖς ὅπλοις διδά- 

ὅκοντας μάχεσϑαι μισεῖν τε καὶ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων. 
ἐκεῖνοι μὲν γὰρ παρέδοσαν ἐπὶ τῷ δικαίως χρῆσϑαι τούτοις 
πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἀδικοῦντας, ἀμυνομένους, μὴ 
ὑπάρχοντας᾽ οἱ δὲ μεταστρέψαντες χρῶνται τῇ ἰσχύι καὶ τῇ 451 

οὐκ οὖν οἵ διδάξαντες πονηροί, οὐδὲ ἡ τέχνῃ οὐκ ὀρϑῶς. 
τέχνη οὔτε αἰτία οὔτε πονηρὰ τούτου ἕνεκά ἐστιν, ἀλλ᾽ οἵ μὴ 
χρώμενοι, οἶμαι, ὀρϑῶς. 

[Ὁ] 1. τῇ ἄλλῃ ἀγωνίᾳ. Οοτγεῖας 
ννἰγαὰ ἀυγοῖ ἀδη οὔδη ρουτδυ μίση 
Αὐυϑάγυοκ ἀγωνίζεσθαι νετὶεἰϊες(νοη 
ἄδπι ἔεβίροβι 6 ΟδἰαπρσουορΥ 
δὺδρεϊη ρθη) βαΐπο Καυπεῖ σ8ῃ2 ννὶβ 
ἀϊε Βορμἱδίεη -- ἀΐο Εἰ ΞΕ ΚΟΙ --- 8]5 
αοἶπε Αγὶ ἀδγ ϑίγοϊιΚαπεῖ ἀδγΖα- 
δίϑι θη, Ὀδὶ νυϑίο ον 68 ΠῸΓ δυῖ ρογ- 
δόλ!οδο Εἶτα οὔπὸ Βὔοκείοις δαΐ 
ἀϊο. ϑαςοῖα δηϊκομπι. Εἰηΐσε ϑορὶιν- 
δία, ννὶθ Ευςξμγάεπιοβ πᾷ Ὠίοηυ- 
δοᾷογοβ ννᾶσθη δον 16 γηλ οἰ βίου 18 
ἀον ΕδοΠιΚυπβί. 88 πυκτεύειν, ἀ6Γ 
ἘδυεδίΚαιιρῖ, ἀογ ἰῃ εγθίηἀαηρ αἱΐ 
ἄεπὶ παλαίειν οὐδῖ Ἀἰηροη ἀδ5 παγ- 
κρατιαξειν οΥρὶθί, σίησ ἅδε ἀδε 
δον δ] οθα ΤΌγπϑη πἰηδῦδ ππὰ σο- 
μόγις ἀοσ οἱροπι! θη Κυπϑὶ (ἐγ 
Αἰ οίδη δη; ἀον ὟΥ ἰδ και ρί ἈΌΘΥ 
(ὁπλομαχέα) νυτάς Καπείροσγθοιί 
αἵϑί υοὴ ΕἸΠΖΟΙίποη δαὶ ἀογ Ζοϊΐ 
ἀε5 ρεὶοροπποβίβοβθη Κυΐερθβ θ6- 
ἀὐίοθεη, 5. δ ον 65 ἰὼ Αηΐδηρ πὰ 
Εϊηϊ. 5 25. -- Ρὰ8 πἰοδῦ δυδρο- 
ἀγῆοκίο ϑυδ)εος νοπ ἔμαϑε ἰδέ νυὶθ 
Ὀεῖ χρῆσϑαι ἀδε υπρθαδβίϊπιπιίς (τι 8), 

θ6. φοιτήσας. φοιτᾶν ἰϑὲ ἀεγ οἷ- 
ξοπί!οἶ Αὐἀϑάγυοκ [ἂν 445 Βοβασιδη 
Οἶπεῦ Θοδα]6: ἀδῆογ φοιτητῆς ἀΔΟΓ 
Βομᾶ!ον. δεν ΑοτΥΐδι ἰδέ δου ποίϊι- 
γννυοηάΐ. ἢογ Βοβϑυοδ ἀογ ϑ'οδυί[α 
οἷα Ηορὶοπιδοῦθη ννυϊγὰ ἄδογρδη- 
οι, νυεὶ! ἀδγ ἀδν Ῥαϊδείγα δ] σ6- 

ιν 9 " ᾿ ’᾽ Ἁ 4 “ 

ὁ αὐτὸς δὴ λὸγος καὶ περὶ τῆς 

ὨλοΐῃοΓ ννᾶγ. -- εὖ ἔχων τ᾿ σ. πἰοιέ 
ὈΙο8Σ ἀυγοῖὶ Ναίυγαπίαρα, δβδοπάρσγῃ, 
ννῖα πυκτικὸς γενόμενος, ἀπο ἀθγοῖ 
ΒιΙάπηρ. 

12. μὴ ὑπάρχοντας. μὴ σπεροη 
ἀογ ἤπδίθοη Βεἀοραίαηρ. ὑπάρχειν, 
νυῖο ἀδς οἰπίδοια ἄργειν, ἷἰπ ογ- 
Ὀϊθάππρ πες πὰ εἷἰ6 αερεηδαίζ Ζι 
ἀμύνεσθαι, τ. Β. 6.6. ΪΧ 8696: 
ἀμννόμενος ἄρχοντα χειρῶν πρό- 
τερον. 819 Ὁ: μήτε γὰρ ὑπάρχων 

ἦτε ἀμυνόμενος τὸ παράπαν τολ- 
μάτω πληγαῖς τὸν τοιοῦτον νουϑε- 
τεὶν. εθεν ἀδ8 Αδυπαδίοιι 5. Κυσ. 
59, 1, 10. 

18. μεταστρέψαντες. 86 Οὐ ͵ΪΞοί, 
νυ 0068 βοηϑὲ θαϊροίαρσί νυ ἱκτὰ (2. Β. 
ϑίδαι Π1Π 5367 Α': μεταστρέφοντες 
αὐτοῖν τὴν δύναμιν, μἰτίαϑηιο υἱπι 
ρογτυοτίοπίε8), δὶ ἰογ δαβ ἀδαηὶ Ε᾽οἷ- 
δοπάδθη ζὰ δηἰποῆθη. Εοπδο Οἀ. 
α 61: ϑεῶν δ᾽ ὑποδείσατε μῆνιν, 
μή τι μεταστρέψωσιν (: ἀδ88 εἰ πΙολί 
εἶπα ὕικοῖν μου θα μτοπ.)) ἄἀγασ- 
σάμενοι κακὰ ἔργα. τῇ ἰσχύι δῖ- 
βρυϊοδι ἄδθαὶ εὖ ἔχων τὸ σῶμα, νυῖθ 
τέχνη ἄδια πυκτικὸς γενόμενος, 80 
ἀδ55 ὑεϊάες5 δυῦ οοδπθηρ ἀογ ]η- 
ἰογνν οἰδαπρ Κκοπιαιί͵ 

16. οἶμαι: δα ἀκῖ ϑρυδοι!ς ἀδσ 
ἨΟΙΠΙοΒκοῖς σοποιπιθπ,, ννυθῆη ΔΌΟ ἢ 
ταὶ βΘο Ὀειροῖα ὶ σεβρτοοβαη, πιδοῦΐ 
ἀοοῖϊ δομ ἀπγοῖ ἀἷ6 δέξοτο Ἦ ΙἸεάογ- 
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ῥητορικῆς. δυνατὸς μὲν γὰρ πρὸς ἅπαντας ἐστιν ὁ ῥήτωρ 
καὶ περὶ παντὸς λέγειν, ὥστε πιϑανώτερος εἶναι ἐν τοῖς πλή- 

Β ϑεσιν ἔμβραχυ περὶ ὕτου ἂν βούληται᾽ ἀλλ᾽ οὐδέν τι μᾶλλον 
τούτου ἕνεκα δεῖ οὔτε τοὺς ἐατροὺς τὴν δόξαν ἀφαιρεῖσϑαι, 
ὅτι δύναιτο ἂν τοῦτο ποιῆσαι; οὔτε τοὺς ἄλλους δημιουργούς, 
ἀλλὰ δικαίως καὶ τῇ ῥητορικῇ χρῆσθαι, ὥσπερ καὶ τῇ ἀγω- 
νίᾳ. ἐὰν δέ, οἶμαι, ῥητορικὸς γενόμενός τις κάτα ταύτῃ τῇ 
δυνάμει καὶ τῇ τέχνῃ ἀδικῇ, οὐ τὸν διδάξαντα δεῖ μισεῖν 
τε καὶ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν πόλεων. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἐπὶ δικαίᾳ 

( χρεία παρέδωκεν, ὁ δ᾽ ἐναντίως χρῆται. τὸν οὖν οὐκ ὀρϑῶς 
χρώμενον μισεῖν δίκαιον καὶ ἐκβάλλειν καὶ ἀποκτιννύναι, 
ἀλλ: οὐ τὸν διδαξαντα. 

ΧΙ. ΣΩ. Οἶμαι, ὦ Γοργία, καὶ σὲ ἔμπειρον εἶναι 
πολλῶν λόγων καὶ καϑεωρακέναι ἐν αὐτοῖς τὸ τοιόνδε. ὅτι 
οὐ ῥαδίως δύνανται περὶ ὧν ἂν ἐπιχειρήσωσι διαλέγεσθαι 
διορισάμενοι πρὸς ἀλλήλους καὶ μαϑόντες καὶ διδάξαντες 

Βοίαπς (πηίδη Β) ἀΔ8 ϑαυδ͵εοί νς ἴῃ 
ἀδγ δαπζϑη Ἰλαγίεσαπε ΓᾺΒΙθδγ. 

1. πρός ἅπαντας νὶς 466 Ὁ. 
8. ἔμβραχυ δοπείοδηοι ἀδββοίθε, 

νν88 βοηῃδί ἀυγοῖὶ ὥστε ἐν βραχεῖ 
(συνελόντι) εἰπϑὶν ἐοβοῦθη γυϊτά. 
[Β ] ἀλλ᾽ οὐδὲν κτὸ, Ῥδ5 παίᾶτ- 

ἰοδο ΒΙΠρΡΚοϊ Διο! 60}} ἀϊα Ο66- 
ΓΔΒ Υ οἢ Κοὶς ἀδν Κυηδί δυδρ οίοῃδπ. 
7}6η686 φρενϊείει δυο δπάργοη ἀΐο 
Εθγο, αἷς βι(6! ]}.πρ ἐπὶ δέει 10} 
[μεδεη, αἷς εἷς Ὀδδπεργαοῖθη, Κα ΐΖ 
ἀϊο δόξα, ΔΌΪ ννοϊοΐιο σεταίε εν 
Ἀοάποῦ δοίη Αὐβοῆδη τἱοϊίοί, πηβ6- 
δο ιπιᾶϊετί σὰ ἰϑββθῃ. 

ὅ. ὅτι: Οογγοὶαΐς Ζζὰ τούτου ἕνεκα. 
Ψε!. οὐχ ὅτι 460 Ε. 

Ὰ δὲ κτέ. πιδυκίγί νυϊθαου 
ἄδη Οερεπβαίζ ἀδγ Ῥγαχίβ. Οουρὶδβ 
Κοπιηνί ΠΟΙ υυνϊεάον δῖ ἀδηδο θθη 
Οοάδηκοη ξυγῦοϊο, Αἰβ βο 16 ἀδγ 
ὙΥοτίδοννα! ! (ὄγκος) ἀΐα σοάδηϊοη- 
ΔΥΌ (ἢ γεγβα θη, Ἐπ ρσεδονι ἀἶδ8 
τὰ ἄθπι πιΐπιϊβοθη: ΕἸεθιί ἀ65 18- 
ἰορ8. -- κατα, νυἷς διοὶι κάπειτα, 
ὅδιδι πδοὰ Ῥαγίϊο. ταῦ εἶτα, ἔπειτα, 
ζ. Β. Χοη. Μοπι. 11, ὅ: ἐδόκει δ᾽ 
ἂν ἀμφότερα ταῦτα [ωδπιἰοῦ ἠλί- 
ϑιος ἀπά ἀλαξών), εἰ προαγορεύων 
ὡς ὑπὸ ϑεοῦ φαινόμενα κᾷτα 
ψευδόμενος ἐφαΐένετο. 
Οδρ. ΧΙ. [0] 18. ἔμπειρον : ἀπτοῖ 

αοἷης Αννθβθηδοῖΐ οη Ὑ άοΥ 8]95 Ζυ- 

ΒΟόΓΟΥ οὐον ΤΊ πο ἢ πιογ. λόγος δίθ ἢΐ 
Ποῦ αἷβ Οδἰζπποβθορτὶ δ᾽ δίδι δεά- 
λογος, ᾿πίεγγοάσπρ Ζᾶπὶ Ζννθοκ ἀ6Γ 
νν [886 ΠΟ ΒΔ οἴ θὴ Ἰθη(εγβπομβαῃρ. 
γε]. Ρτοίδε. 886 Ὁ : ἐὰν σὺ ἐξέλθῃς, 
οὐχ ὁμοίως ἡμῖν ἔσονται οἱ διά- 
λογοι. 3814: γρὴ τοὺς ἐν τοι- 
οἵσδε λόγοις παραγιγνομένους 
κοιψοὺς μὲν εἶναι. ἀμφοῖν τοῖν 
δι αλεγομένοιν ἀκροαταάᾶς. [ἡ ἀδπι- 

ὄ 

βοϊδθη ϑ΄'ηπο νυ ἱγάὰ δυοὴ ἀ885 ογ 
συνουσία ρεὈτγδποδί. ΡΜρ]. 461 Β, 

14, καϑεωρακέναι αἷς Ζυβαπιπιεῖ- 
βοίζαπρ πϊΐ κατά --- σοῦ ἀογ Β6- 
ἀρυίπηρ ἄδ8 δπιϊδηρ δυεροϊοπά --- 
ἀγύοϊκι ἀθη Το ΌογΌΠ ΠΟ Κ δυ8, ἀδῃ τ δἢ 
ἄῦτοῖ Βεοδδομίαπρ νἱϑίον ἘΔΠ6 απὰ 
ΕΠ ΖοΙμοἰίθη εὐδηρί. Κα! 406 Ὦ. 
Ῥμδεά. 109 Εἰ: εἴ τις πτηνὸς γενό- 
μενος ἀναπτοῖτο, κατιδεῖν ἂν καὶ 
τὰ ἐκεῖ, σοῦ ἄσδπι Τὐοδθογθ) οὶ δὰ 8 
ἀογ ψορεϊρεγβρβοίἑνθ δεβαρί. 

16. 85 ϑαβθίεοί τὰ δύνανται ἰδὲ 
μὲ λόγων (οὗ λέγοντες οἄον διαλε- 
γρενου τα ὀπίπείιπιοι. διαλέγεσθαι 

ὄτί ζὰ ἐπιχειρήσωσιν. Ὠδ8 οὕτω 
ἔδίοηι ἀϊο νου δογρεβεπάβθη Ῥαγιϊοΐ- 
Ρἷα, ἀϊο ἀΐο Ἠδαρίθδομο δπίπαἰίθη. 

16. μαϑόντες καὶ διδάξαντες. Ὀϊ6 
Οοροηβεϊ ἰρ κοῖς ἀπά ὙΥ̓ΦΟμβεἸ ρϑεῖο- 
μαπρ εἶπε Τὰη8 ρῥῇσδρί ἀογ ΟΥθ 6 
ἀἄαγοῖν Ζυνεῖ Βερτιε ἄθα δοίΐνϑη 
υηὰ ραβοίΐγθοη δυϑζυάγδοκοη. 830 



ΓΟΡΓῚΊΑΣ (487) 

ἑαυτοὺς οὕτω διαλύεσϑαι τὰς συνουσίας, ἀλλ᾽ ἐὰν περί του Ὦ 

ἀμφισβητήσωσι καὶ μὴ φῇ ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον ὀρϑῶς λέγειν 
ἢ μὴ σαφῶς, χαλεπαίνουσί τε καὶ κατὰ φϑόνον οἴονται τὸν 
ἑαυτῶν λέγειν, φιλονεικοῦντας ἀλλ᾿ οὐ ξητοῦντας τὸ προκεί- 

ὅ μενον ἐν τῷ λόγῳ᾽ καὶ ἔνιοί γε τελευτῶντες αἴσχιστα ἀπαλ- 
λάττονται, λοιδορηϑέντες τε καὶ εἰπόντες καὶ ἀκούσαντες περὶ 
σφῶν αὐτῶν τοιαῦτα, οἷα καὶ τοὺς παρόντας ἄχϑεσϑαι ὑπὲρ 
σφῶν αὐτῶν, ὅτι τοιούτων ἀνθρώπων ἠξίωσαν ἀξβροαταὶ 
γενέσϑαι. 

10 σὺ οὐ πάνυ ἀκόλουϑα λέγειν 

ΠΑΟΝΒοΥ εἰπόντες καὶ ἀκούσαντες. 
ο!. Ρτοίδσ. 8104. 847}: λέγον- 
τὰς τε καὶ ἀκούοντας ἐν μέρει. 
862 Α. Αδβπη]ϊοῦ λόγον δοῦναι καὶ 
δέξασθαι, ἐρωτὰν καὶ ἀποκρίνεσϑαι, 
πεῖραν λαμβάνειν καὶ Ἵ 
σεριμεῖναι καὶ ἀποδέξασϑαι λόγους 
οὐδ ἐρωτᾶν καὶ ἐρωτᾶσϑαι (462 ΑἹ), 
ἐλέγχειν καὶ ἐλέγχεσθαι ἴὉ., πέστιν 
(οἄδγ πιστὰ) δοῦναι καὶ λαβεῖν πὰ 
ΑΘΒ ΠΟ Π68. 

8. ἢ μὴ σαφῶς πϑπιϊοῖ λέγειν. 
Ατδ ἄεπι νουπουροδοπάθη μὴ φῇ ἰδῖ, 
ννἷα οἵϊ, φῇ Ζὰ επίποδβιηδη. ΕΘ Π 50 
Ἐπ γά. 274 Ὁ: πότερον πεπεισμέ- 
νον ἤδη ὡς χρὴ παρ᾽ ὑμῶν μαν- 
ϑάνειν δυναισϑ᾽ ἂν ἀγαϑὸν ποι- 
ἤσαι ὥνδρα μόνον, ἢ καὶ ἐκεῖνον 
τὸν μήπω πεπεισμένον, διὰ τὸ μὴ 
οἴεσϑαι ὅλως τὸ πρᾶγμα τὴν 
ἀρετὴν μαϑητὸν εἶναι ἢ μὴ σφὼ 
εἶναι αὐτῆς διδασκάλω πα οὶ 
οἴεσϑαι: “νοὶ βἷο δογδαρί πίοϊί 
δἰααῦοη, ἀ885 ἀἷα Τυρεπα ᾿ομγΌδΓ 
δαΐῖ, οὐδὺ (ννυϑηϊσϑίδηβ σἰδυ 6 η), ἀ888 
Υ πἰοδί ΓΘ ΓΟΥ ἀογβοίθοη βαϊά.᾽ 
Π)εβρ]οἰομβοη δὰ8 οὐδείς Σὰ επίπεοι- 
ἴδῃ ἕκαστος, 2. Β. ϑίααί Π 866}: 
τῶν γε ἄλλων οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος, 
ἀλλ᾽ ὑπ᾽ .. ἀσϑενείας ψέγει τὸ 
ἀδικεῖν Κοῖπον 15 δπ8 ἔγοίθη διάοκοη 
δεγδοϊί, ϑοπάογῃ δον ἰδάδὶἐ ΠῸΓ 
δὺ8 βουνοί ἀδλαε [πτοία η.᾽ 
ΕΌδηδο ἱπ 1[,μ4[. Ζ. Β. Ἡοτγαί. γι. 
11, 8 υπά Νερ. Οἷα. 1 4: ΕἸρίηΐος 
ποραυνϊῦ δα ραββῦγδαιῃ ΝΗ 18.418 ῥΤῸ- 
αοηΐοὰ ἴῃ υἱπο ] 8 ΡΌὈ]1οἷα ἰπίοσϊγα, 
δα (ΟΔ|Π}8ὲ6 πυρίαγαπι (πᾶ ἢ 
ἀϊχίι). --- δον ῬΙυγαὶ ἔοϊσί ἴῃ χαλε- 
παίνουσι, νυὺῖ6 ΟΥ νογϑυϑϑοίιί, νυοὶ! 
ὃ ἕτερος --- τὸν ἕτερον “Ὀεάο᾽ 418 
Βυθ]οος δγβοβαΐπθη ἰᾶ858(. Υρὶ. πὶ 

διδοναι,. 

τοῦ δὴ ἕνεκα λέγω ταῦτα; ὅτι νῦν ἐμοὶ δοκεῖς 
οὐδὲ σύμφωνα οἷς τὸ πρῶτον 

αῖ. Οἷο. ἀ6 ἔῃ. 11 2, 8: Θυοά 
ουπι δοοϊάϊδποῖ αἱ αἰΐον αἰίογπι πθο- 
ορίηδίο υἱάογοπιιι8 6. α. 8. 

4, φιλονεικοῦντας κτέ, α1860 80, 
ννἱἷίθϑ 618 Β Και κΚΙ65 ἀθὰ ϑοιγδίθβ 
γογυνῖγι: φιλόνεικος εἶ, ὦ Σώκρα- 
τες. ὙΝεπη βεῖϊά6 οἰπαπάσυ ἀΐθβθη 
Μογννυγῖ πιδοῆσδη, δίθῃθῃ ννοῦ! δυο ἢ 
θεῖάδ δυΐ ἀδπὶ σ]εϊοιδη ϑίαπάραηκίι 
ἀδ5 τϑοῦ ΠΟΥ βοΐθη ϑίτγοϊί θη 8, νγῸ 
Ἰοάεν αἷς εἴσϑπο Ε ἢ Γα βυσῃί, πἱοδί 
ἀϊο ῬΥΔηγΠοῖῖ, νυνὶ ἀϊθ5 ϑοκγαίθς ἴπὶ 
Ῥμδοάομ 91 Α ἀδυϊοσί, νγὸο ΕἿ ἀϊα 
φιλοσόφως πὑπὰ φιλονείκως ἔχοντες 
Οἰπδπάον οπίρσεροηδβεῖζέ πὰ γνοῆ 
Ιοἰξίεγθη βασί: ὅταν περέ του ἀμφισ- 
βητήσωσιν, ὅπῃ μὲν ἔχει περὶ ὧν 
ἂν ὁ λόγος ἢ οὐ φροντίζουσιν, 
ὅπως δὲ ἃ αὐτοὶ ἔϑεντο ταῦτα 
δόξει τοῖς παροῦσιν, τοῦτο προϑυ- 
μουνται. ρὶ. δυοῖ πηίοη Εὦὶ (48, 
4) ζῇ οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα. --- Βο- 
ΔΟ ΘΠ βυνογ ἰδ0 τί σοηβ 616 1,Θβαγί 
ἀε5 Οοἀ. Αυρσπβίδημ5 φιλονεικοῦντες 
πὰ ξητοῦντες, ἀΐα σοῦ οἷἱηΐσοη 
Ἠεγδυθροῦογη ἰπ ἄδη Τοχί δυίδο- 
ΠΟΘ ἢ ννογάσῃ ἰδέ, 3. ἄδη Κυ. Απῆ, 

1. ἄχϑεσϑαι ὑπέρ. ε]. ΑΡο1.28Ε: 
Μέλητος μὲν ὑπὲρ τῶν ποιητῶν 
ἀχϑόμενος, ᾿ἄνυτος δὲ ὑπὲρ τῶν 
δημιουργῶν κτέ. δεν ΑεΥρογ, ὕη- 
νν} 16, {τ σ᾽ εἰ οϑαπὶ 'η ἀἷα ϑ'οῦτγδη- 
Κοα [ἄν οἴπθη, ἄἀδθῃ δὴ ἔν νϑγαπ- 
σἰἰπιρῦέ πᾶ. 
[Ξ] 10. ἀκόλουϑα Ὀεοζεϊομποί ἄδη 

[ο]ρεγϊ οι ΐσοη Ζυδαιππιαπίδηρ, σύω- 
φωνα ἄϊδα ἴπηογο )εδογεϊπϑιϊπι πη 
ΖΦ ΥΘΪΟΥ ΠΟΌΘΠ οἰμαη ον βίθμ ποὺ 
Βεομδδυρίυησεη. ε!. Χεπορῆ. Απδὺ. 
ΠΠ4, 19: νεανίσκος δέ τις --- εἶπεν, 
ὡς οὐκ ἀκόλουθα εἴη τὸ ἐπιϑήσε- 
σϑαι καὶ λύσειν τὴν γέφυραν. -- 

41 

Ε 



48 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

ἔλεγες περὶ τῆς ῥητορικῆς. φοβοῦμαι οὖν διελέγχειν σε, μή 
με ὑπολάβῃς οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα φιλονεικοῦντα λέγειν τοῦ 
καταφανὲς γενέσθαι, ἀλλὰ πρὸς σέ. ἐγὼ οὖν, εἰ μὲν καὶ σὺ 
εἰ τῶν ἀνθρώπων ὦνπερ καὶ ἐγώ, ἡδέως ἄν σε διερωτῴην᾽" 

488 εἰ δὲ μή, ἐῴην ἄν. ἐγὼ δὲ τίνων εἰμί; τῶν ἡδέως μὲν ἂν 
ἐλεγχϑέντων, εἴ τι μὴ ἀληϑὲς λέγω, ἡδέως δ᾽ ἂν ἐλεγξάντων, 
εἴ τίς τι μὴ ἀληϑὲς λέγοι, οὐκ ἀηδέστερον μεντἂν ἐλεγχϑέντων 
ἢ ἐλεγξάντων᾽ μεῖξον γὰρ αὐτὸ ἀγαϑὸν ἡγοῦμαι, ὅσῳπερ 
μεῖξον ἀγαϑόν ἐστιν αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι κακοῦ τοῦ μεγίστου 
ἢ ἄλλον ἀπαλλάξαι. 

2524." ᾿ ἊΥ Ὁ ν᾿ Α 

οὐδὲν γὰρ οἶμαι τοσοῦτον κακὸν εἶναι 
Β ἀνθρώπῳ, ὅσον δόξα ψευδὴς περὶ ὧν τυγχάνει νῦν ἡμῖν ὁ 

λόγος ὦν. εἰ μὲν οὖν καὶ σὺ φὴς τοιοῦτος εἶναι, διαλεγώ- 
μεϑα. 

διαλύωμεν τὸν λόγον. 
εἰ δὲ καὶ δοκεῖ χρῆναι ἐᾶν, ἐῶμεν ἤδη χαίρειν καὶ 

ΓΟΡ. ᾿Αλλὰ φημὶ μὲν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, καὶ αὐτὸς 

ψοη ἀεν Μαδιϊκς ννυθγάθδπ νοι Ρίαίοηῃ 
βετη Αὐυδβάτγδοϊε δυΐ ἰορίεοα γογ- 
δΙιηΐἶδδ6ὸ ὑδεγίγασοη, ἀδῆθῦ συμ- 

φωνεῖν υπὰ διαφωνεῖν Ὠδυῇσ; 50 
δῦ! συνάδειν, συνῳδός. 85. 461 Α. 
γε!. δυοὶὶ 482 Β. 

1, φοβοῦμαι ᾿ιδί ἰἶογ εἶπα ἀορ- 
Ῥεῖ Βοζίεαηρ, 1) δυΐ εἶπε Ζὰ νϑὺ- 
τ οπίεπάς Ηδπάϊαηρς ([πῇπὶϊ.)}, 3) 
δα εἶπα Ζ νεγθθίοπάς ΥΣγκυὴσ 
(μὴ πιῖς Οοη).). Εδθδηβο Χει, Απδῦ. 
1 3, 171: ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν 
εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ ἡμὶν 
δοίη, μὴ ἡμᾶς ταὶς τριήρεσι κα- 
ταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ 
γεμόνι ᾧ δοίη ἕπεσϑαι, μὴ 

ἡμᾶς ἀγαγῃ ὅϑεν οὐκ ἔσται ἐξ- 
ελθεὶῖν. 

ῶ, οὐ πρὸς τὸ πρᾶγμα κτέ. Ὁϊ6 
Νεραίΐοι, ννῖδ ρσοννοπ η] οὶ Ὀδὶ ἄδη 
ν. ογϑἀδηαϊ. --- πρός ὈοΖζαϊον πεῖ ἀδ8 
Ζῖε], ννογαυΐ ἀδ5 ΑὈβθιθη ἀ65 ϑαῦ- 
εοῖ ρονϊομίει ἰς(,. Ζα πρὸς τὸ 
πρᾶγμα (τἰϊι ἀδν [πβηϊΐ. πεῖ ἄδα 
Ατί, ἱπὶ ὅδε. ογκίδγοηὰ δΐηζα, ἀδἃ 
δον δὐθηΐ}}9 ἀἷο Αὐδῖονς ὈεΖζοϊομηδί 
(Κι. 41, 22, ὃ) ννυδητεηὰ θοΐ πρὸς 
σὲ ἀδν Βεριῖ ἠογ ἔοΐϊη 86] 8 δὴ 
Αὐδίοδί Βεγνογίντι, ἀον οἷοι δυῖσ 
ΠῚ ἄεπι ΒΕρΓΙ ἀον Εἰομίαπρ νοῦ- 
Ὀϊπάεί. Θυγοῖ ἀδη Οεροηβαΐζ Ζννΐ- 
δοβθὴ Ῥοσϑοῦ υὑπάἀ δοῆα Κᾶπη 
Βοϊκγαίοβ βοὴ ἀδ8 φιλονεικοῦντα 
λέγειν ἷῃ ροννΐϑδεπι ϑίηπε δοϑδΓ 
δεϊδεί σεία!οα ἰαβ86η. ἄδπη οηΐ- 

βοϊιοϊἀο μὰ [ἅν ἄδη δἰ ἰἸοῆοη ΟΣ 
οάον Τὕηνογιἢ οἷπον Ἠδπάϊσηρ ἱδί 
δεγαάδ ἀΐα ΑὈδΙοδί, 

[468 ΑἹ 6 α. 7. Βεδομίοηδνν ΓΝ 
δῖ ἀεν Τ)]μίογβοιιοὰ ἀθ85 Μοάτπε ἴῃ 
ἄδθιι Ὀοϊάδι μᾶγδ}}| 6] βίομοπάθη Να- 
θεηβδίζοη. δογ Ἰηασϊοδίν ἰδβδί ἀΐο 
Βεάϊησυησ οἶπθ 84||6 ΝΜεῦθθηθεοζῖθ- 
δαηρ γαὶπ δἷβ βοϊονθ πογνογίγοίΐδθῃ, 
νυδηγεπὰ ἀον Ορίαιΐϊν 516 815 εἴπθῶ 
Ὁ]0ο42 σεὐδοπίοη ΕἘᾺΠ ογεοδβοΐπ θη 
Ἰαβϑθπ υνῖ!}!. Ὧδ8 Ῥαγίϊοἷὶρ πιΐξ ἄν 
Θηΐδρτγίοιί πδιῦ γι οἷ ἰη βοϊάοῃ ΠῚ 
ἄεπι Ορίδιϊν πιϊῖ ἄν πὶ Ἠδυρίδαίζ. 
νεῖ. ζυ δ21 Ὁ. 

10. οὐδὲν κτέ, 15. Κοῖης Ἀεδάδη6- 
δῦ ἰὼ δίαηδε ἀρ8 ϑοκγαίος, δοῖ- 
ἄστη νυν ἱγκι θοῦ Εγπεί. δηη 88 
ἄον Εὐκοηπίηἷβ σοι ἀογ 1116 απὰ 
ἀδ5 Ηδπάοίη ἀθ8 δθηβοβδῃ ΠΘΟΥΡΟΥ ς- 
ἀθν [γείδαπι ἵδέ ἴμπι ἄδμογ αγαπά 
ἄἀογ ϑὕπάο, υπὰ Βενομιίσαησ ππά 
Βεδγυηρσ ἀϊεπί δἰδο δαοῖ ΖΓ δἰί- 
σὴ Βεβεογαηρ. Υρὶ. ννὰ8 ϑοῖκν. 
Αροΐ. 38 Ναὶ ἢ. δαρί, Ὀδβοπάθγδ ἀΐδ 

ογίο: δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μάθω 
παύσομαι ὁ γε ἄκων ποιῶ. --- ΜΙϊς 
οὐκ ἀηδέστερον κτέ, ἰδεῖ Ζὰ νοΓγρ εἷ- 
οἴδ, ννῶὃθ ϑΘοκγδαίθβ ὑπίοῃ δὅθ06 Ο 
δασί: καί μὲ ἐὰν ἐξελέγχης, οὐκ 
ἀγϑεσϑήσομαί σοι, ὥσπερ σὺ ἐμοί 
ἀλλὰ μέγιστος εὐεργέτης παρ᾽ ἐμοὶ 
ἀναγεγράψει. 

14. τὸν λόγον ἴῃ ἀεδοίθοη ϑ'ππο 
ννΐο οὔθη 457 ὮὉ συνουσίαν. 

1 

1: 
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τοιοῦτος εἶναι οἷον σὺ ὑφηγεῖ᾽ ἴσως μέντοι χρῆν ἐννοεῖν 
καὶ τὸ τῶν παρόντων. πάλαι γάρ τοι, πρὶν καὶ ὑμᾶς ἐλϑεῖν, 
᾿ἐγὼ τοῖς παροῦσι πολλὰ ἐπεδειξάμην, καὶ νῦν ἴσως πόρρω 
ἀποτενοῦμεν, ἣν διαλεγώμεϑα. σκοπεῖν οὖν χρὴ καὶ τὸ ( 

’ “ 3 “- Π ’ » 

τούτων, μή τινας αὐτῶν κατέχομεν βουλομένους τι καὶ ἄλλο 

πράττειν. 
ΧΠΙ. ΧΑ]. Τοῦ μὲν ϑορύβου, ὦ Γυργία τε καὶ Σώ- 

κρατες. αὐτοὶ ἀκούετε τούτων τῶν ἀνδρῶν, βουλομένων 
ἀκούειν, ἐάν τι λέγητε᾽ ἐμοὶ δ᾽ οὖν καὶ αὐτῷ μὴ γένοιτο 
τοδαύτη ἀσχολία, ὥστε τοιούτων λόγων καὶ οὕτω λεγομένων 
ἀφεμένῳ προυργιαίτερόν τι γενέσϑαι ἄλλο πράττειν. 

ΚΑΛ. Νὴ τοὺς ϑεούς, ὦ Χαιρεφῶν, καὶ μὲν δὴ καὶ ἢ 

1. ὑφηγεὶ: ἀηρσὶθδί, πᾶ ὁ ἀστοῖι 
ὑγοτὶ ἀπά Βεἰδρί6]. Βοδοῖ θηδννογίι 
ει ἴα, ΕοἸρεπάοη ἀογ [Ππιἰογϑο ιἰοα 
γοῦ γρῆν πὰ γρή. Εἰ γείογοδ (ΥΥἿΓ 
μδιίαπ 50] ἢ οὐδοῦ 80] 6} δα ἰθδ τί 
ἄδῃ αορεοηδαίζ ἀον ὟΥ ἐγ  οἢ Κοῖς οἷ 
πὰ ἰδεε0 ἀΐα ΜορΙ οἰ κοῖς ἀατγοὶ - 
ΓᾺΝΙΘα, ἀδ88 οἷα 68 υἱϑ)οϊοι πῖσμί 
τπαπ; ἀδ8 ἔοϊσοπάδ χρή ἀδαίεί οπί- 
δοϊι ἰδοῦ δη, ἀ885 65 ἰΐγο ΡΙΊοδ( 
δῖ, ἀΐϊο ἀπάοθγθ. Απννοθεοπάσδη σὰ ὃ6- 
τὔοϊκεϊοδιίσοεη. Τδίοη ἀΐ686 πἰοδί 
ἘΠ δργαοῖθ, 80 νυᾶτο πδοῖι ἄδα ΥΊ1- 
ἰοὴ ἀ65 Θονγρίδβ ἀὰβ Οδεργδοῖ δ6- 
Φηαρι. 

[0] 4. ἀποτενοῦμεν τ γογγο]}}- 
δἰδπάϊσοη πδοῖ 46ὅ Εἰ συχνὸν λόγον 
ἀποτέτακα. 466 Α. 80 δαβρ, 2. Β. 
Ῥχοίαρ. 888 Ο. 886 Ὁ. 861 Α. Αοἰη- 
ον νυνῖθ ἷογ 829 Α: τὰ χαλκεῖα 
πληγέντα μακρὸν ἠχεῖ καὶ ἀποτεί- 
γδι. Οὐογρὶδβ πιδοῖϊία παπθἢν ἀ6Γ 
ὕπίογβασδβαηρ σογη ἀπίροδοπ, νυνὶ! 
68 ἃὍεγ ἀοοῖ πἰοδί οὔἴδη ἢογδῦβ- 
δᾶβεοῃ. ϑοῖπον ΤΥ ἅγάθ δπίθρυϊομί 68 
ὕθβθοῦ οἷηο Βδοκεϊομι δα ἀϊο Αηἡ- 
νγοδοπάδη νογζΖυβο ]οῦθη. 

ὅ. μή τινας κτέ. {τῖτι ἐροχεροίδοι 
2 τὸ τούτων ἀπά ἀδη δαοὶι ἴπ 
ΑΒπδηρσί κοῖς σὰ σκοπεῖν. Ὠογ [η- 
ἀϊοδιύῖν νυνῖο [κοΐ]. 196 Ο: ὁρῶμεν 
μὴ Νικίας οἴεταί τι λέγειν. Τωγ16 
216 Ο: ἔτι δὲ καὶ τόδε σκεψώμεϑα, 
μὴ ἡμᾶς λανθάνει τὸ φίλον ὡς 
ἀληθῶς οὐδὲν τούτων ὄν. 58. Κι. 
ὅ4,8, 12. Ηΐοῖ νυυἱἱκὰ ἀυγοῖ κατέχο- 
μεν δυδαοάγποκί, ἀ488 ἀδγ Ε'Δ]Ϊ δηὶ 
Ἐπάθ ἐσποη νογβαπάθη ἰδέ, δ]860 
αἱοιῖ, ἀδ55 ΟΓ οἵβϑί νου πίε νυ ογάσριι 

ῬΊ δέοι δυδρον. Ὀίδίορο. 11. 

801. 5. Ουγίϊε 8. 638, 2 (Βοϊίν. 
5. 101). 
ἀρ. ΧΠῚ. 7. τοῦ μ. ϑορύβου κτέ. 

Ηϊον οἶδέ εἷς ἀϊεὸ Βοάοαίαπρ ἀ6Γ 
πδοῖὶ δἱηζοίπθη Απάδαίαηρσοη δηζα- 
πο πιοπάθπ βδίαπιπιοη Ζαυθὄγο ΓΠΓ 
ἀΐε ϑοοπονγὶα ἀθα ἰδεργδοῖίιθϑ Ζὰ οδῦ- 
Κοῆηθῆ, ἀδδβαῆ Ἐς ογίδοίζαηρ 6 
δίγαιϊδο νογίδηροη. [Ι͂ἢπὸη Ζα- 
πδοϊϑί σίοί Οἰαίΐγορῆοπ, δῖογ 
σἰεϊοδαπι ἴῃ Ῥογιία γα, ἀογ δαῖ 
ἀδα5 βουλομένους τι κ. ἄλλο πράτ- 
τειν δηίνοτίοί, ογ ϑόρυβος ἰδί 
Ζυαηδομδί οἷπο ἰδυ 6 Αδυδξογαπρ ἀ68 
ὙΝΙἀουβργαοίοα ραρσοη ἀΐα δηρδάσδα- 
(εἰ6 Αὐδβίοινε ἀ65 (σογρὶδβ, πιϊζἰοἰ δ 
ΑΌΘΙ ἀ65 ἮΥ οἰ !]ροίδ! 65 δὴ ἀδαὶ ὅ6- 
δργᾶοιθ,. 5. Ζζιι Αροὶ. 17 Ὁ. 

9. μὴ γένοιτο: ἴῃ ἀδοτ ΕΌΤπι ἀ68 
ῬΥαπεοῖίιο9 ογοίοβογαπρ ἀογ ἴ7η- 
δοκοῖς, Ὠ6 Θ(6||6 Ζεῖσι οἷποη 
Ιοἴδοη Απκίδηρ δὴ ἀΐθ δπάογνυδγίβ 
δθεπαίΖζίεη Ῥ͵οτία Ρίπάδγβ. 8. Ρηδάγ, 
291 Β: οὐκ ἂν οἴει με κατὰ Πίν- 
δαρον καὶ ἀσχολίας ὑπέρτερον 
πράγμα ποιήσασϑαι τὸ σήν τε καὶ 
Λυσίου διατριβὴν ἀκοῦσαι; 

[Ὁ] 12. ΚΑΙ ΚΙ6 5 ὀγνναγίοί ρσογδάς 
Ἰείζί, ἀδ85 ἀδ5 (ἰαβργδοῖι δῖ δοΐῃ 
Εδεϊὰ, ἀΐε Ῥο ΕΚ, πᾶδονγ οἰηροῆοπ 
υπὰ ἀΐε Βοάδαίξαησ ἀθ8 ϑιίδαίβιηδῃ - 
Π685 ποσίν ννϑὶίοσ ογὔγίθγῃη ννογάδ. 
Επτ περὶ ννόολ] δαΐοη ᾿οίζί ἴπὶ 5.61]- 
ἰδῆ ἀδη Ῥαπροίι, 861]081 οἷπα δοίΐνγα 
Β011]6ς ἀαδθοὶ Ζὰ βρίεἰεπ, ϑεῖπε εγ- 
δ δογαησ Κδηη ἰπ ἀϊγεθοίθ. Β6ζΖίο- 
βᾶην ζὰ ἀδπ ῬῬγογίθη ἀθς Οογρῖδβ 
δεεοίζί νυογάθηῃ, νυϑ οἶα εἶπ Εσα- 
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αὐτὸς πολλοῖς ἤδη λόγοις παραγενόμενος οὐκ οἶδ᾽ εἰ πώποτε 
ἥσϑην οὕτως ὥσπερ νυνί᾿ ὥστ᾽ ἔμοιγε, κἂν τὴν ἡμέραν ὅλην 
ἐθέλητε διαλέγεσϑαι, χαριεῖσϑε. 

ΣΩ. ᾿Δ4λλὰ μήν, ὦ Καλλίέκλεις, τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν κω- 
λύει, εἴπερ ἐθέλει Γοργίας. 

ΓΟΡ, Αἰσχρὸν δὴ τὸ λοιπόν, ὦ Σώκρατες, γέγνεται 
ἐμέ γε μὴ ἐϑέλειν, αὐτὸν ἀπαγγειλάμενον ἐρωτᾶν ὅτι τις 

Ἑ βούλεται. ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ τουτοισί, διαλέγου τὲ καὶ ἐρώτα ὅτι 
᾿βούλει. 

ΣΩ. "ἄκουε δή, ὦ Γοργία, ἃ ϑαυμάξω ἐν τοῖς λεγο- 1 
μένοις ὑπὸ σοῦ" ἴσως γάρ τοι σοῦ ὀρϑῶς λέγοντος ἐγὼ οὐκ 
ὀρϑῶς ὑπολαμβάνω. 6 Δ] ἢ ζἴ ἷό 3 Ψ 

ῥητορικὸν φῇς ποιεῖν οἷος τ΄ εἰναι, 
ἐάν τις βούληται παρὰ σοῦ μανϑανειν. 

ΓΟΡ, Ναί. . 
ΣΩ. Οὐκ οὖν περὶ πάντων ὥστ᾽ ἐν ὄχλῳ πιϑανὸν 

εἶναι, οὐ διδάσκοντα ἀλλὰ πείϑοντα; 
9 ΓΓΡΡ, Πάνυ μὲν οὗν. 

ΣΩ. Ἔλεγές τοι νῦν δὴ ὅτι καὶ περὶ τοῦ ὑγιεινοῦ 
τοῦ ἰατροῦ πιϑανώτερος ἔσται ὁ ῥήτωρ. 

ΓΟΡ. Καὶ γὰρ ἔλεγον, ἔν γε ὄχλῳ. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν τὸ ἐν ὄχλῳ τοῦτό ἐστιν ἐν τοῖς μὴ 

εἰδόσιν; οὐ γὰρ δήπου ἔν γε τοῖς εἰδόσι τοῦ ἰατροῦ πιϑα- 
νώτερος ἔσται. 

ἀσηρ ἀθὺ Απνυοδοηάθη Ὀοίαγομίοη 
Ἰαβδθῃ. 

1. οὐκ οἶδ᾽ εἰ, σον μη] ἢ τὸ λαιμά 
βεῖὶο απ, Ὀϊδννοῖ! θη, υνΐδ κἷοτ, -Ξὸ λαιμά 
δοῖο απ ποη. ἴθοῦον εἰ ἱπ ἀΐοβου 
ἀορροϊίθηῃ Βεἀοαίΐαηρ 5. ΚΥ. θῦ, 1, 
8. 9 

4, τό γ᾽ ἐμόν, ἴδεί σἰεϊομθεάδα- 
ἰἐπά πιϊΐ ἐγαώόύ, πῈΓ Δοδίγδοίθγου Αὐδ- 
ἄγυοκ. Κα]. δίδαι ΥἹ δὅ88 Α: ἐπεὶ 
τό γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν ἂν προθυμίας 
ἀπολίποι πιῖϊξ Θδβίαι. 510 Α.: ἐρῶ 
μὲν οὖν ἐγὼ καὶ προϑυμίας οὐδὲν 
ἀπολείψω. --- ναὶ. ἀΐε ὕἱιεοβτεὶ- 
θαηροα πιϊξ ἀμφέ υπάὰ περί ἃ. Κτ. 
48, 4, 268. 

θ. αἰσχρόν. Μίδῃ Ὀεδομίε, ἀ858 
Οογρίαβ ΖΓ Εἰ ογίβοίζαηρ ἀ65 Ο66- 
ΡΓΒΟΙ5 πὸὺῦ ἀυτοι ἀϊς Βδοκεϊοδί 
δυΐῦ ἀΐο εἴσοεπο Εἶγο Ὀαννοσθη νυυϊγά. 
Ῥίοβο δ βραηκί ἰδὲ θεγδυρί 
πιαδζσοῦοηὰ δοὶ ἀδη ϑορἢῃϊδίοη. ὙοΙ. 
Ρτοίαρ. 862 ἢ: αἰσχρόν ἐστιν ἐμοὶ 

σοφίαν μὴ οὐχὶ πάντων κράτιστον 
φαναι. ἴὔεῦον ἀϊε Νεραί. ΚΥν. 67, 
12, 6, τὸ λοιπόν,  ΐοτ πἰοέ: “ἴδ- 
ΠοΡΒίη, ἀδγίροπα᾽ (ΚΙ. 46, 8, 3), 
δοπάογη: “οπάϊ οι, δ. ἢ 1682]}10 ἢ". 
Ναοϊάδαι αἀἷθο Απνυνοδοπάθη ἰἤγθη 
νυπδοῖ απὰ ϑοκτγαίοα βοΐ Βοζοῖ- 
νυ Ποῖ Ζὰ ογκοῆπθη σοσοῦθῃ δδ- 
Ὀδ6η, Κοιμπιί 65 80} }1652Ζ|16 ἢ} ΠῸΡ δῖ 
Θοτρῖδα απ, ἴ0πᾶά [γ ἀδῃ νυᾶγϑ 6δϑ 
ἀοοῖ εἶπα ϑοϊιδπάθ, ννϑπηῃ δγ βἱ οἷ 
τνοϊρεγία, ΝΜίδηῃ Ὀθδδοίιία ἀθη Μοάυς, 

489 ΑἹ 20. ἔν γε ὄχλῳ. Θοτρῖδε 
111 δ᾽ οἷ βοϊπογβοὶίβ ἀυγοῖ οἷπο ἢ 6- 
δι γ]οίΐοα γογνυδγοη, οὔνν οι! σογδάθ 
ἴῃ ἴῃγν ἀ16 ϑομννᾶοϊιθ βοεῖπον Βοβδυρ-. 
ἰπησοη Π ἢ Βογυογίγιι. 

91. ἐν τοῖς μὴ εἰδόσι κτέ. Β6- 
που ηβυνογί 186 ἀογ ῬΘΟἾδ6] ἀδχ 
Νεραίίϊοη δεῖ ϑαδεί. υπὰ Ῥαγίίο. ἱξ 
Αγοΐκοὶ. 5. Κα, 67, 8, 9. Βδυπιοΐῃ 
Ῥαγί. 5. 2716 αὶ 11 απὰ ΚΝ. 296 δὶ 10. 
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ΓΟΡΓΙΑΣ (468. 489) 

ΓΟΡ. ᾿4ληϑὴ λέγεις. 

51 

ΣΩ. Οὐκ οὖν εἴπερ τοῦ ἰατροῦ πιϑανώτερος ἔσται, 
τοῦ εἰδότος πιϑανώτερος γέγνεται ; 

ΓΟΡ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκ ἰατρός γε ὥν᾽ ἡ γάρ; 
ΓΟΡ, Ναί. 

’ 

ΣΩ. Ὁ δὲ μὴ ἰατρός γε δήπου ἀνεπιστήμων ὧν ὁ 
ἰατρὸς ἐπιστήμων. 

ΓΟΡ, 4ῆλον ὅτι. 
ΣΩ. Ὁ οὐκ εἰδὼς ἄρα τοῦ εἰδότος ἐν οὐχ εἰδόσι πι- 

ϑανώτερος ἔσται, ὅταν ὁ ῥήτωρ τοῦ ἰατροῦ πιϑανώτερος ἡ. 
τοῦτο συμβαίνει ἢ ἄλλο τι; 

ΓΟΡ. Τοῦτο ἐνταῦϑα γε συμβαΐένει. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας τέχνας ὡσαύ- 

16 τῶς ἔχει ὁ ῥήτωρ καὶ ἡ ῥητορική᾽ αὐτὰ μὲν τὰ πράγματα 
οὐδὲν δεῖ αὐτὴν εἰδέναι ὅπως ἔχει, μηχανὴν δέ τινα πειϑοῦς αὶ 
εὐρηκέναι, ὥστε φαίνεσϑαι τοῖς οὐκ εἰδόσι μᾶλλον εἰδέναι 
τῶν εἰδότων. 

ΧΙΨΝ. ΓΟΡ. Οὐκ οὖν πολλὴ ῥαστώνη, ὦ Σώκρατες. 
20 γέγνεται, μὴ μαϑόντα τὰς ἄλλας τέχνας, ἀλλὰ μίαν ταύτην, 

μηδὲν ἐλαττοῦσϑαι τῶν δημιουργῶν ; 
ΠῚ ΣΩ. Εἰ μὲν ἐλαττοῦται ἣ μὴ ἐλαττοῦται ὁ ῥήτωρ τῶν 
ἄλλων διὰ τὸ οὕτως ἔχειν, αὐτίκα ἐπισκεψόμεϑα, ἐάν τι 

[Β] 18. ἐνταῦϑα γε. Οογρῖδε 
πιογκί ἀδ5 Βοάδηκιοιο ἀΐοβοῦ Β6- 
βιϊπιαηρ απἀ πιοὶηΐ ποοῖϊ ἀΐα Καδίς 
ἀ685 Βεοννθ 1865 δ ἄδθη οἰηζοίηθη Ε']] 
ὈΘΘΟΒγᾶποη Ζῃὰ Κῦηποη: ἀδῆοῦ 66- 
δεμδβαίζ καὶ περὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας 
τέχνας. 

16. πράγματα παπᾶ μηχανὴ πει- 
ϑοῦς : Οεδεοηδδαίζ νοῦ πῆ δ]{ ππὰ 
Εοτπι. Ῥδθοῦ αἀπίογβοϊιοϊἀες. δἱοῖι 
ἀϊὸ ῬΥΓΚαηρ νυνὶ ῬΥδιιγμοῖϊς ἀπά 
ϑοβοίη, 

Οἀρ. ΧΙ͂Ψ. [6] 19. π. ῥᾳστώνη. 
ΟοΥρῖαθ δοϊυνοι ες ἹΠῚΠΙΘΥ νυϊθ ον γοη 
ἀεν Εγογίοσαπρ ἅδον ἀ88 δβθη 46 Γ᾽ 

᾿ ΒΒ οίοΥΙΚ στὰπὶ ωοῦα ἀογδοίθθη δὴ 
ὑπὰ νυνὔἱϑρὰ ἀδίιοῦ σοῦ 5. ξυγοομίρε- 
νυΐεβθη. Οοτγρίας Ὀοίγασϊίοίς 68 δ[5 
δἴηθηῃ ογζαρ, ἄδη βοἷπο Καπδί νὸῦ 
δηάογοη Καπδίδη ᾿ἰδί, 4858. δὶ ἀδηῃ 
Βοδίίζοσ Ὀοίδηϊσί, ἅδον 6άθπ 66- 
δεπϑίδη, δυσὶ οἶπο Καηπίηϊβ ἀ68- 

βδοἰθθπ, υυνγκδδιηοῦ, 49 αἷς Κϑηποῦ, 
τοῦ ἀοἦ Νίδηρα, δἷδο ἀδη {ΠπΚαπάὶ- 
δε, Ζὰ βϑργθοῆθη. ϑοκγαίθβ υυνἱ!] 
Ππη νυνΐββδαπ, οὗ βἱοῖ ἀΐεβε Εἷσοη- 
ΒΟΒδίς ἀος ΒΠοίοΥτῖΚ δυσὶ δαΐ αἷ6 
σεροππίδπάο θεῖος, νγθίοῆα αογ- 
σὶα9 οὔδη 8δἷβ ἀδ5 οἰραεπί ον 66- 
οὶ ἀον Βποίοτικ Ὀοζοϊο ποί ἰιδί. 
ἴπάοπι βοπὶς ϑοκγαίεβ ἀΐθ Ὁπίογ- 
δυασϊαησ δαυΐ οἷπο υνἱο ρα Βοβίϊπι- 
σΠπϑ, γοη ἀδγν δ'6 δυϑορδησοη ἰϑῖ, 
Ζυαγὰ οΚΙοη κί, θα πὶ δγ βἰοἷι Ζυ σ οἰ οἢ 
ἄδη ον Ζυντ Ργθξαηρ ἀθ685 δ. {{Π| 6 ἢ 
Ῥγοείμο 8 ἄἀδγ δοργίοδβοεαηθη Κυπϑί. 

28. διὰ τὸ οὕτως ἔχειν 50. μὴ 
μαϑόντα κτέ. αὐτίκα ἐπισκεψό- 
μεϑα: εδογσαπρείογπιοὶ, ὑπὶ αἷμ 
ΝΝεδοποτογίογσπηρ Σὰν ϑεῖία Ζὰ βοδιῖο- 
θδ6η, υυῖς εἰσαῦϑις σκεψόμεϑα Ρτο- 
ἰᾶρ. 8367 Β.. --- ἐὰν πρὸς λόγον ἧ. 
1. Βοάοηπβανγί ὑδἀοαπίοῖ: ἀθη ὥννεοϊ 
ἀονρ πίογθασῃαηρ ἴδτάασμ, ννῖβθ 
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Ὁ ἡμῖν πρὸς λόγον ἡ νῦν δὲ τόδε πρότερον σκεψώμϑϑα, ἄρα 
τυγχάνει περὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον καὶ τὸ αἰσχρὸν καὶ 
τὸ καλὸν καὶ ἀγαϑὸν καὶ κακὸν οὕτως ἔχων ὁ ῥητορικὸς ὡς 
περὶ τὸ ὑγιεινὸν καὶ περὶ τὰ ἄλλα ὧν αἷ ἄλλαι τέχναι, αὐτὰ 
μὲν οὐκ εἰδώς, τί ἀγαϑὸν ἢ τί κακόν ἐστιν ἢ τί καλὸν ἢ 
τί αἰσχρὸν ἡ δίκαιον ἢ ἄδικον, πειϑὼ δὲ περὶ αὐτῶν μεμη- 
χανημένος, ὥστε δοκεῖν εἰδέναι οὐκ εἰδὼς ἐν οὐκ εἰδόσι 

ΠΕ μᾶλλον τοῦ εἰδότος ; ἢ ἀνάγκη εἰδέναι, καὶ δεῖ προεπιστάμενον 
ταῦτα ἀφικέσϑαι παρὰ σὲ τὸν μέλλοντα μαϑήσεσϑαι τὴν ῥη- 
τορικήν; εἰ δὲ. μή, σὺ ὁ τῆς ῥητορικῆς διδάσκαλος τούτων 
μὲν οὐδὲν διδάξεις τὸν ἀφικνούμενον --- οὐ γὰρ σὸν ἔργον --- 
ποιήσεις δ᾽ ἐν τοῖς πολλοῖς δοκεῖν εἰδέναι αὐτὸν τὰ τοιαῦτα 
οὐκ εἰδότα καὶ δοκεῖν ἀγαϑὸν εἶναι οὐκ ὄντα; ἢ τὸ παράπαν 
οὐχ οἷός τε ἔσῃ αὐτὸν διδάξαι τὴν ῥητορικήν, ἐὰν μὴ προ-- 
εἰδῇ περὶ τούτων τὴν ἀλήϑειαν; ἢ πῶς τὰ τοιαῦτα ἔχει, ὦ 

4600 Γοργέα; καὶ πρὸς Διός, ὥσπερ ἄρτι εἶπες, ἀποκαλύψας τῆς 
ῥητορικῆς εἰπὲ τίς ποϑ᾽ ἡ δυναμίς ἐστιν ; 

ΓΟΡ. ᾿41λ: ἐγὼ μὲν οἶμαι, ὦ Σώκρατες, ἐὰν τύχῃ μὴ 
εἰδώς, καὶ ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μαϑήσεται. 

ΣΩ. Ἔχε δή᾽ καλῶς γὰρ λέγεις. ἐάνπερ ῥητορικὸν σύ 
τινα ποιήσῃς, ἀνάγκη αὐτὸν εἰδέναι τὰ δίκαια καὶ τὰ ἄδικα 
ἤτοι πρότερόν γε ἢ ὕστερον μαϑόντα παρὰ σοῦ. 

ΓΟΡ. Πάνυ γε. . 
ΣΩ. Τί οὖν; ὃ τὰ τεκτονικὰ μεμαϑηκὼς τεκτονικός, 

ἢ οὔ; 
ΓΟΡ. Ναί. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ ὁ τὰ μουσικὰ μουσικός; 

Ρτοίαρ. 861 Ε: ἐὰν μὲν πρὸς λόγον 
δοκῇ εἶναι τὸ σκέμμα. ὕὌεθον τί 
8. τ 406, 4, 4. 

[Ὁ] 1. ἄρα κτέ. ἘΠπῸ Βοΐμο᾿ δῃρ 
ψουδυπάσηον ΕἾδροι, αἶα ἀστοὶ ἐδ γα 
δίγεηρο γογκοίίαηρ ταϊ(ίοἷ5 ἀ6Γ ΕΌΓΠΙ 
ἄονγ ἀοροπίγασο πιϊί οἴποῦ δονν βδθη 
Ζαυάτσίηρ! οἰ κΚοὶς ἀδν δοεο νυ εἰ δ ἄθη 
Ἀεάοννοῖβο ἀ685 ϑοριἰδίδη σερσεπᾶθογ- 
«τἰτῦ ππὰ ἀυγοῖ ἀἷ6 εἶπα Απερϊοίασην 
Δ οἴποη ἔγᾶ που σο Υδυίεπ οἰννδδ 
Βοοιίγαθομάθη Αὐδάγυοκ (4δδ Ὁ) 
ἀδη ΟΠΑΡ ΚΟΥ ἀν Ἰγοηΐο δηηϊαμΐ, 
ἀδῦὺ ἀσγοῖ αΐα ΚΙοϊπαπίας (οἶμαι) 
Απίύντοτί ἀθε Θογρίδα ποοῖι γοχείδσκί 
ὙΓὰ, ὁ 

Ἐ] 8. προεπιστάμενον. 85 Ραδσγ- 
«(ἰορ Θη δ} νυϊοογῦ ἀθη υυὐἱοβίϊρ- 
δίοη βερίαπαιβεἰ! ἀον Αὐδδαρο, Υα. 
4δ7 ὦ. 

[460 Α] 80. ἔχε δή: Αὐῇδογάογαπα 
Ζὰᾷπι Ἠαίίοη (Απἰια] θη), ποάῃτγοϊ 
ἀδγ ογχγοϊοιία Ρυηκί 815 οἷα νυ ϊοῖ- 
ἶσον (ἐποχή) Ὀεξοϊοππεοί νυϊγὰ, ἀδγ 
Οταπάϊασραε ἀ6γ ννοϊΐαγοη ἴΠπίογϑα- 
σαηρ ννογάδη 50}}. Ῥχοίαδαρ. 849 Εἰ: 
ἔχε δὴ --- ἄξιον γάρ τοι ἐπισκέψα- 
σϑαι ὁ λέγεις. ὕὕοῦον ἄδθη ἱπίγϑη- 
δἰιΐνγεη Οδῦγδποι (66 Ἄοῦῦ. 4. Κα, 
ὅς, 3, 2. --- παρὰ σοῦ Ὀεοζίομίέ δἷοἢ 
ΠῸΣ δῦ ὕστερον μαϑόντα. 
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ΓΟΡΓΊΑΣ (469. 460) 

ΓΟΡ. Ναί. 

ὅ8 

ψ 
ΣΩ. Καὶ ὁ τὰ ἰατρικὰ ἰατρικός, καὶ τάλλα οὕτω κατὰ 

Ἃ 9. ἡ ,ὕ ς ᾿ ᾿ »ὝἭ» 
τὸν αὐτὸν λόγον, ὁ μεμαϑηκὼς ἕκαστα τοιοῦτος ἐστιν οἷον 
ἡ ἐπιστήμη ἕκαστον ἀπεργαάζξεται; 

ΓΟΡ. Πᾶανυ γε. 
3 ψ - 

ΣΩ. Οὐκ οὐν κατὰ τοῦτον τὸν λόγον χαὶ ὁ τὰ δίκαια 
μεμαϑηκὼς δέκαιος ; 

ΓΟΡ. Πάντως δήπου. 
ΣΩ. Ὁ δὲ δίκαιος δίκαιά που πράττει; 
ΓΟΡ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν ἀνάγκη τὸν [ῥητορικὸν δίκαιον εἶναι, (α 
τὸν δὲ] δέκαιον βούλεσθαι δίκαια πράττειν ; 

ΓΟΡ, Φαίνεταί γε. 
ΣΩ. Οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται ὅ γε δίκαιος ἀδικεῖν. 

ΣΩ. Τὸν δὲ ῥητορικὸν ἀνάγκη ἐκ τοῦ λόγου δίκαιον 

ΣΩ. Οὐδέποτε ἄρα βουλήσεται ὁ δητορικὸς ἀδικεῖν. 

ΓΟΡ. ᾿“ναγκη. 

εἶναι. 
ΓΟΡ. Ναί. 

ΓΟΡ. Οὐ φαίνεταί γε. 
ΧΥ͂. ΣΩ. Μέμνησαι οὖν λέγων ὀλίγῳ πρότερον, ὅτι Ὁ 

οὐ δεῖ τοῖς παιδοτρίβαις ἐγκαλεῖν οὐδ᾽ ἐκβάλλειν ἐκ τῶν 
πόλεων, ἐὰν ὁ πύκτης τῇ πυκτικῇ χρῆταί τε καὶ ἀδικῇ; 

[Β] 2. κατὰ τὸν αὐτὸν λύγον 
πδο ἀογβοίθεη Απαϊορία (Βεβπι- 
τ ρησταπά, Οοβἰ ἢ ίϑραηκί, ΝοΥπι). 

θ. 6γ Βοννοῖὶβ θογαπί δυΐ ἄδθηὶ 
Ὀογοὶΐ πῃ δπάσγοη Ὀαίοσοι ογῦτγ- 
(ογίθη ϑαίζο, ἀδ55 ἀΐο Τυροηὰ εἴη 
ῬΥΐδδοη βοὶ. (οὶ, Βα. 1 ΕΊηΙ. αὶ 17.) 
Ἀοθαν διϊσοπιοΐης Βοννοΐβ, ἀ6Υ σοὶ 
ἀἂεν Ρεάξαηρ ὑσάατῖ, νυϊγὰ ἢν νοῦ- 
δυθβοκοείΣσί, ΕΚ υυὐἱῶὰ ἀσγο ἄδη 
ϑ'εδίυνα δὺς Απδϊοσία πὸν νοσγίγοίθη, 
ὨΙσδί ογδοίζί. 

[0] 11, Οὐκ οὖν ἀνάγκη κτὲ, 
6 Εοτπι ἀ65 Βοννοΐδοα [6826 οἱσοηί- 
᾿ἰοῖν βίαι ἀδν ἰοϊσεπάθη Ῥ͵οτίε οἵγ- 
νυδτίοη: τὸν δίκαια πράττοντα καὶ 
βούλεσθαι δίκαια πράττειν, ννο- 
ἀαστοῖι ἀἄδγ δοὺς Βερι ἴῃ δίγοησ 
Ἰοᾳίδοιον ΕΌΪΘς6 οἰπροία γί ννᾶγαα. 
Νιδαι ἴδῃ δὴ ἀἴδβοῦ ἔογ  ! ]οπ ΑὉ- 
νυοϊσαηξ Κοΐποη ΑπδίοδΖ, 80 Κϑηπία 
ἀϊθ Μεγ ππὴρ ΒΔ} δα πι8 δἱοὶι 
οαρίδι!δη, ἀ855 ποῖ δίκαιον εἶναι 

Ναί καἷ5 Απίνοοτί ἀθ5 Οοτγρίαβ 886- 
σοί! θη δβοὶ υπὰᾶ πιϊΐ τὸν δὲ δίκαιον 
οἷηθ ποὺ ΕἾὟδσο θοσίππο. Αποῖ 
δεηῦσέ ἀἷα Αὐδοομοίάππηρ ἀογ οἷη- 

᾿ θοκ] δια πογίδη οτγίο, Ὠοοῖι ννογάδη 
ἀϊο Ῥῆογία 80, νυῦῖθ δῖα ἰῃ ἀθῃ Ἠδηά- 
δοδ γι 6 ἢ δίααπ, γοη Θαυϊπύὶ! ἢ 
(Ιπδῦϊι. ον. ΠΠ|ϊ 16, 28) δἰ95 ΘοΒ ] 88 
ἀονΥ Εὐδνγίογαπρ πιϊξ αοτρὶδα 
δηροίαηγί, 88 ΤΠ ΟἸ] 6 πὶ πιυϑϑί6 ᾿ἰΐσγ 
πογυογροίιοῦοπ ννογάδη, νυνὶ! αογ- 
σἷαὰ5 σοῦ οἴποαι ἔαδίδοϊΐοη, [7ηγϑοδί 
ογσνν οοκοπάθη Οδυγαὺποϊα ἀογ ἈΠ6- 
ἰοΥῖκ σογοάοί Βαίίο. 

Οαρ. ΧΥ͂. [Ὁ] 21, μέμνησαι 1ἐ- 
γων. 85 Ῥαγιϊοῖρ δηαΐδρυϊοῖ οἴποπὶ 
ϑαΐῖΖζα πυϊί ὅτδ8. 

29. οὐδ᾽ ἐκβάλλειν. 8. Κα. 60, ὅ. 
Ἐδηδο πηίδη τ᾿. δά Ζ. 3. 

28. χρῆταί τε κ- ἀἁ. Ῥατοῖ ἀΐθ 
Οοογάϊη. θεϊάον Αὐδάγδοκο νυν ἱγὰ ἀδγ 
φυνοὶίς ΒορΥ 56 θβιδπάϊσον Βόγνου- 
δοϊνοθεπ αδἷ5 πη ἀδίκως γρῆται. 



ῦ4 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

ὡσαύτως δὲ οὕτως καὶ ἐὰν ὃ ῥήτωρ τῇ ῥητορικῇ ἀδίκως 
χρῆται. μὴ τῷ διδαξαντι ἐγκαλεῖν μηδὲ ἐξελαύνειν ἐκ τῆς 
πόλεως, ἀλλὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ οὐκ ὀρθῶς χρωμένῳ τῇ 
ῥητορικῇ; ἐρρήϑη ταῦτα ἢ οὔ; 

ΓΟΡ. ἸἘρρήϑη. 
- ς φ 

ΣΩ. Νῦν δέ γε αὐτὸς οὗτος φαίνεται, ὁ ῥητορικός, 
3 Ψ, ᾿ ’ 

οὐκ ἂν ποτε ἀδικηῆσας. 
ΓΟΡ. Φαίνεται. 

431 3 

ἢ οὔ; 

ΣΩ. Καὶ ἐν τοῖς πρώτοις γε, ὦ Γοργία, λόγοις ἐλέγετο, 
ὅτι ἡ ῥητορικὴ περὶ λόγους εἴη οὐ τοὺς τοῦ ἀρτέου καὶ 
περιττοῦ, ἀλλὰ τοὺς τοῦ δικαίου. καὶ ἀδίκου" ἦ γάρ; 

ΓΟΡ. Ναί. 
ΣΩ. Ἐγὼ τοίνυν σοῦ τότε ταῦτα λέγοντος ὑπέλαβον, 

ὡς οὐδέποτ᾽ ἂν εἴη ἡ ῥητορικὴ ἄδικον πρᾶγμα, ὅ γ᾽ ἀεὶ 
περὶ δικαιοσύνης τοὺς λόγους ποιεῖται᾽ ἐπειδὴ δὲ ὀλίγου 
ὕστερον ἔλεγες, ὅτι ὁ ῥήτωρ τῇ ῥητορικῇ κἂν ἀδίκως χρῷτο, 

461 οὕτω ϑαυμάσας καὶ ἡγησάμενος οὐ συνάδειν τὰ λεγόμενα 
ἐκείνους εἶπον τοὺς λόγους. ὅτι, εἰ μὲν κέρδος ἡγοῖο εἶναι 
τὸ ἐλέγχεσϑαι ὥσπερ ἐγώ, ἄξιον εἴη διαλέγεσθαι. εἰ δὲ μή, 
ἐᾶν χαίρειν ὕστερον δὲ ἡμῶν ἐπισχοπουμένων ὁρᾷς δὴ καὶ 20 

3." χὰ 3.ϑβ ςἫ Α ΩΣ . 9 ’ 9 

αὐτὸς ὅτι αὖ ὁμολογεῖται τὸν ῥητορικὸν ἀδύνατον εἶναι ἀδίκως 
χρῆσϑαι τῇ ῥητορικῇ καὶ ἐθέλειν ἀδικεῖν. 

-“ ᾿ 
ταῦτα οὖν ὅπῃ 

Β ποτὲ ἔχει, μὰ τὸν κύνα, ὦ Γοργέα, οὐκ ὀλίγης συνουσίας 
ἐστὴν ὥστε ἱκανῶς διασκέψασϑαι. 

[0] 2. 8. μὴ τῷ διδ. ἐγκ.--- μηδὲ 
ἐξελ. --- ἀλλὰ τῷ ἀδικοῦντι. 1085 
Οὐ͵]οοί τἱομίθί δον πδοῖ ἀθπὶ δηί- 
[ογπίογοη Ῥχϑαϊοαί, νυνὶ ἴθποδ ἷπὶ 
Οοάδηκοη ἀδ5 υυἱοδιίίρογα δύ: ἀθηῃ 
656 δηίμᾶ!ς ἄθῃ δ ροπιοίΐθοαῃ αταπὰ 
Ζᾳ ἐδ Ζυνοϊίθη, Θ᾽ΠΘΥΓ ΠῸΥ ΥΟΓΘΪΗ - 
26]01 νογκοπποπάοθῃ Εοἶσα. ὉΥΙ. 
Ρτγοίαρ. 827 Α: πᾶς πάντα ἐδίδα- 
σκε καὶ ἐπέπληττε τὸν μὴ καλῶς 
αὐλοῦντα. 
. ἄν π. ἀδ. 8. πὰ 468 Α ((8, 6). 
10. τοὺς του ἀ. 5. τὰ [μδοῖν. 186 

Κ᾿ (871, 9) υπὰ Ὀοτᾶρ!ϊοι ἀοΣ ὕογθα 
Κι, 68, 81, 3. 

14. ὅδ: θερτᾶπάοπά, 
[461 ΑἹ 20. ὁρᾷς δὴ καὶ αὐτός. 

Ὅον Ναοίιβδίζ βο]]} 6 εἰσϑη ἢ ἀΐἶ6 
ΤΠδίδδοθ (ὁμολογεῖτα!) Θη μα] ίεῃ. 
Ῥυγο ἄδη ΕἸΠδοΝῸ δε δ]: ἀογ 66- 
ἀδηῆκα οἷπε δυδ͵]εοίϊνε ῬΥεπάπηρ, 

οἷπο Βοζίοδθπησ δυῦ ἀδβ Βαοννυδδί- 
δοΐη ἀθε Θογρίδα. 6]. Αρο!. 234 Ὦ: 
ὁρᾷς, ὦ Μέλητε, ὅτι σιγᾷς. ἴθ. 81 Β: 
νῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοί, ὅτι οὗ 
κατήγοροι κτέ. 
ὯΙ 28, οὐκ ὀλίγης συνουσίας: 

οἷηο ἰοἶβδα Απδρίοϊαηρ δυῦ 468 Β, ἀϊΐθ 
τἶς Εοϊπμοὶί δηάἀοπίοί, ἀδε5 β΄ οἶκγδ- 
(65 δ εἶπα ννοϊίοσγα ψογο σαηρ ἀθα 
ἔν αογρίδβ θεβοιδηιοπάδη πὰ ππ- 
θοαπομθη Οεβργδοῖβ πίοι Ὀοδίθμι. 

ΔΡ. ΧΥΙ, ῬοΪοβ ἀγδηρσί δἰ οἷ; σοῦ 
ποαθ ἰπ αΪ6 [Ππἰογγοάπηρ οἷη, ἴῃ 
ἄεν Μοϊπδπηρ ἀδπη ϑοκγαίο Ζὰ ἄδογ- 
δ6δη. 16 1,μοἰ δ μδο ΒΟ ἢ κοῖς δ86]- 
Π685 ῬΟδΘΠ8 ἰδ ἴἰπ δεΐποη Ῥογίβη, 
πδιθ πο ἀδπὶ δηδικο αἰδοῖ Ρ6- 
Ὀδυίευ ϑ'δίζα, ἀδυ  οἢ δυδροργᾶρί. 
Ἄου ϑοκγαίοα βοίζί ο΄ σογϑδῦβ, ἀδδ8 
65 ἵδπῇ πἰοσι ὑπὶ αἷς ΤΥ ΔΕ οΣί, 80Π- 
ἄθγῃ ΠΡ τἀπὶ ἀἷ6 Βοιοίοθυθηρ ἀδ8 

-- 



ΓΟΡΓΙῚΑΣ (460. 461) δῶ 

ΧΥΙ. ΠΩΛ. Τί δέ, ὦ Σώκρατες; οὕτω καὶ σὺ περὶ 
τῆς ῥητορικῆς δοξάξεις ὥσπερ νῦν λέγεις; ἢ οἴει, ὅτε Γορ- 
γίας ἠσχύνϑη σοι μὴ προσομολογῆσαι τὸν ῥητορικὸν ἄνδρα 
μὴ οὐχὶ καὶ τὰ δίκαια εἰδέναι καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἀγαϑα, 

δ καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ ταῦτα εἰδὼς παρ᾽ αὐτόν, αὐτὸς διδάξειν, 
ἔπειτα ἐκ ταύτης ἴσως τῆς ὁμολογίας ἐναντίον τι συνέβη ἐν ( 

τοῖς λόγοις, τοῦτο ὃ δὴ ἀγαπᾷς, αὐτὸς ἀγαγὼν ἐπὶ τοιαῦτα 
ἐρωτήματα --- ἐπεὶ τίνα οἴει ἀπαρνήσεσϑαι μὴ οὐχὶ καὶ αὐτὸν 
ἐπίστασθαι τὰ δίκαια καὶ ἄλλους διδάξειν; ἀλλ᾽ εἰς τὰ τοι- 

10 αὕὗτα ἄγειν πολλὴ ἀγροικία ἐστὶ τοὺς λόγους. 
ΣΩ. Ὦ κάλλιστε Πῶλε, ἀλλά τοι ἐξεπίτηδες κτώμεϑα 

ἑταίρους καὶ υἱεῖς, ἵνα, ἐπειδὰν αὐτοὶ πρεσβύτεροι γιγνό- 

μενοι σφαλλώμεϑα. παρόντες ὑμεῖς οἱ νεώτεροι ἐπανορϑῶτε 
ἡμῶν τὸν βίον καὶ ἐν ἔργοις καὶ ἐν λόγοις. καὶ νῦν εἴ τι Ὦ 

15 ἐγὼ καὶ Γοργίας ἐν τοῖς λόγοις σφαλλόμεϑα, σὺ παρὼν 

Οορηογα Ζὰ {πὰπ δεὶ, ἰηάσθπι 6Γ ἀϊ6- 
δ6ῃ δἰηίον ἰδιϊρ δα Οἰαἰίαϊα [ἢ γα. 

[Β] 1. καί ρσεοιόνγι βοῖπον Ββϑάσυ- 
(πῆρ πδοῖὶ ζὰ δοξαξεις (ἰδὲ ἀΐο5 
δαοῖὶ ἀοΐπα Απδίο τ ἢ) ἀπά διδί 
δεὶῃ Οογτγοίαί ἰπ ὥσπερ..λ. )688 
εἷος καί πίον! Ὀοϊροίαρίέ ἰδέ, ἰδί 
δεροι ἀδῃ σονν μη οἴ θη Ξϑρυδοῆσο- 
Ὀγδῦοι (Κτ, 69, 82, 18). ΗΪὸΣ {ὐἱς 
ψῦν εἶπ, ὑπ οἶποι Οεδροηδβαίζ δῃ- 
ξυδευίεπ: εὔθπβθο ἀδ8 δοίοπίε σύ: 
ἄν, ἀοπκεὶ ἀὰ ἄἀθπη δαοὶϊ 80 ἢ 

4. μὴ οὐχὶ... εἰδέναι κτέ, ποῖ 
ἠσχύνϑη μὴ προσομολογῆσαι νγεδεῃ 
ἀογ Μεγννδπαίβδοπαίς πιὶϊΐ πορδίΐνϑη 
Βοερτ θη. Υεῖ. Ῥχοίασ. 862 Ο. ἢ 
απά Κν͵ 67, 12, 8 πα. 6 α. 7. Εε ἰδ 
υνἷο ὑπίοϑη ἀπαρνήσεσϑαι ἌσοπίΓαϊτΓί, 
ἀδπι ἀΐοὸ ἀορρεῖϊίς Νοραίϊζομ ἰοϊρί, 
ννοῖ} ἀϊς ΕἾαδσα τένα οἷἶει ἀδγ περᾶ- 
εἶνοη Βοιιδαρίπηρ οὐδεὶς ἀπαρνή- 
σεται δηιβρτι οί. οὐχί πδοβάγαοκ- 
᾿Ἰΐοθοσ αἷἜς οὔ. διδάξειν Βδηρί νοῦ 
οἴπαπι 88 προσομολογῆσαι 2 οηΐ- 
ποδιηδηάδη ψουθαπι 665 ϑαρθηδ δὺ: 
ἄδγδῃ βολ 65Ζ( αἷοῖ ἔπειτα τ κἄ- 
πειτὰ (8. τὰ Αροΐ. 28 Ο [62,14 ἀξγ 
6. Δυῇῆ,.]), δίοιις αἰβο ποοῖ 'ἰπ Ζυ- 
ΒΔΙΒΠΙΘΠδηρ πιϊζ ὅτε (ννοῖ 1). δγῪ 
πδοῖὴὶ οἴεε τὰ ογνυαυίοπαθ [ΔΗ 
οἶς ρδη ἱπ αἷς Βγὕὔσῃαο, νυϑῖ! δῖ οἷ 
ΟΓ [εἰ ἀδηδομ ΠἸἢ6η Εγοσίμοὶί 

ἀο5 Ῥ. δηάοσο σδάδηκεοη (ἐπεὶ τένα 
οἴει κτέῇ) υἀπὰ Αδαυβζοσπηρσοη ἀ68 

Ῥοννναγίοβ (τοῦϑ᾽ ὃ δὴ ἀγαπᾷς υπὰ 
πολλὴ ἀγροικία) νοτάτγδηροπ. 
“6, ἔσως 501} ἀϊα6 Εἰ] ρον εἰσ Καὶς 
ἀδε5 δὰ ἀδπι Ζαυροείδηάη!ϊα δὐῦροίοϊ- 
(δοίδη ὟΥ ἸΙἀθγβργαοῖα ἰπ ΕἾ ΑρΡο βίο! ἰ6π., 
Ὀίοβοϊθα Αὐΐσαῦδε παί τὲ πδοὶ ἔναν- 
τίον. Ζυρ]εϊοῖι σὶθῖ αἱοῖ ἀϊ6 Ἰοϊοδί- 
ἴογ ρα ΟὈοΥΒδΟΒ ἢ οὶ ἀθ5 Ρ. Ζὰ 
δγκΚοπηθῃ, ᾿ 

[0] 1. τοῦτο ὁ δὴ ἀγαπᾷς. Ὀετ 
ΘΥβϑη οἰ ας οχνναγῖ, ἀδη ῬοΪοβ θ05- 
αἴς εἰπδοϊια οί, σοπίγαδίιϊτί σοροπ 

ἀϊὸ τυϊΐσο Ἠαϊΐαηρ, ἀΐς ϑοκτγαίοθς 
ἀυτγοίννες θεννδιγί ἢδίίθ. ἀγαγών 
οαυβαᾶ]: αΐα ον ]ὰ (8 πὰ δαυΐ 
ϑοκγαδίθα. τοιαῦτα γουϑο οἰ. ΕΠ ἶη6 
Βεοβιπιθησ ἀεν Ατίὶ ἀΐοθβονῦ Ετασοη 
ψογβο ννοῖρσο Ῥοΐοβ νυ δ᾽ οἷν, ΔΌΘΥ 888 
ἄδπι ἔοϊροπάθη ρσεαμὶ αἷς ΕἸ ΔΟΙ οἷς 
βοῖ πο Γ 51:{ΠῚπ θη Απδοδβδασηρ σ]οῖο ἢ 
ΒΟΓΟΓ. 

10. ἀγροικία ἰδέ ααρεπααίζ ἄδν 
παιδεία. Μ|Ε ἀΐδβοπι νογννγῆ ὃ6- 
νυοὶδὶ ΘΓ ρσογαάθ ῬοΪϊοβ, ἀ888 68 
ἴπὶ δῦθηδο δϑγ δὴ ρϑβο ΠΡῸΣ τνὶθ 
νν ΒΒ δος οἶογ ΒιΙἀαησ {δ |{. 
Οοροηβαῖ2Ζ σεροη ϑοΚΊαδίοβ. 

11. Ὦ κάλλιστε. Ἠδ5 Βείϊνοτίέ ἰεἰ 
ἰγοδηά ΕΠ ἄξπ ρῥγυπΙκε οἰ ἐΐσοη 
ἈΠοίΟΥ. 

12. υἱεῖς. 85 νου δ!  ηῖ6 νοη Ὗὰ- 
[6 ὑπὰ ϑοῖιη ἰδὲ νοτίγο οὶ δ6- 
ννδἢ], ἐἀΐο ΘΟ ὈΘ θοΥβοθαπσ ἀεα 
Ἰαησοι Μίαπποα, ἀδγ ποοῖ ϑοϊιῦ]ες 
1δῖ, Ζ Ὀγαπάπμδγκοϑη. 
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ἐπανόρϑου᾽ δίκαιος δ᾽ εἶ᾽ καὶ ἐγὼ ἐθέλω τῶν ὡμολογημένων 
εἶ τί σοι δοκεῖ μὴ καλῶς ὡμολογῆσϑαι, ἀναϑέσθαι ὅτι ἂν 
σὺ βούλῃ, ἐών μοι ἕν μόνον φυλάττῃς. “ 

Ε 

'ΠΩ.3. Τί τοῦτο λέγεις; 
ΣΦ. Τὴν μακρολογέαν, ὦ Πῶλε, ἣν καϑέρξης, ἡ τὸ 

πρῶτον ἐπεχείρησας χρῆσϑαι. 
ΠΩ.4. Τί δέ; οὐκ ἐξέσται μοι λέγειν ὁπόσα ἂν βού- 

λωμαι; 

ΣΩ. Δεινὰ μεντὰν πάϑοις, ὦ βέλτιστε. εἰ ᾿Αϑήναξε 
ἀφικόμενος, οὗ τῆς Ἑλλάδος πλείστη ἐστὶν ἐξουσία τοῦ λέ- 
γειν, ἔπειτα σὺ ἐνταῦϑα τούτου μόνος ἀτυχήσαις. ἀλλὰ ἀν- 
τίέϑες τοι σοῦ μακρὰ λέγοντος καὶ μὴ ἐθέλοντος τὸ ἑἐρὼ-- 
τώμενον ἀποκρίνεσϑαι, οὐ δεινὰ ἂν αὖ ἐγὼ πάϑοιμι, εἰ μὴ 

402 ἐξέσται μοι ἀπιέναι καὶ μὴ ἀκούειν σου; ἀλλ᾽ εἴ τι κήδει 

Β 

τοῦ λόγου τοῦ εἰρημένου καὶ ἐπανορϑώσασϑαι αὐτὸν βούλει, 
ὥσπερ νῦν δὴ ἔλεγον, ἀναϑέμενος ὅτι σοι δυκεῖ, ἕν τῷ μέρει 
ἐρωτῶν τε καὶ ἐρωτώμενος, ὥσπερ ἐγώ τε καὶ Γοργίας, 
ἔλεγχέ τε καὶ ἐλέγχου. φὴς γὰρ δήπου καὶ σὺ ἐπίστασϑαι 
ἅπερ Γοργίας" ἢ οὔ; 

ΠΩ... Ἔγωγε. 
φ εν - 

ΣΦ. Οὐκ ουν καὶ σὺ κελεύεις σαυτὸν ἐρωτᾶν ἑκάστοτε 
ὅτι ἄν τις βούληται, ὡς ἐπιστάμενος ἀποκρίνεσϑαι; 

ΠΩ.Λ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Καὶ νῦν δὴ τούτων ὁπότερον βούλει ποίει, ἐρώτα 

ἢ ἀποκρίνου. 

[Ὁ] 1. δέκαιος δ᾽ εἶ πῖς Ῥτοίαξ. 
819 Β: δίκαιός εἶμι εἰπεῖν. ὍδΓ 
1πῆπ. ἰδὲ ἰοἰοσνί Σὰ δγρᾶηζθοθ. μή 
ηἡδοῖι δοκεῖ, ἄδπὶ δοπϑί σανν ἢ 1 ΟἾΘΓ 
οὐ Ὀδΐπι [ηδπ. ἴο]σί, νοῦ! ννερδη 
ἀεν Ὀεἀϊησοεπάδη ΕΌΤ ἀ68 ϑδΐΖοβ 
(Βᾶυμ!. Ῥαγί, 3. 264). 

2, ἀναθέσθαι. Εϊροπ ΟΝ σοη ἀθη 
διοΐπθη ἱπὶ Βγοίίβρίοἱ (ἀθῃ Ζῦροπη) 
δεδτγδυομδί, ἀΪ6 πδη Ζυγδοϊηϊπιηί, 
νεῖ. ξὰ Ῥχοίαρ. 8δὅ4 ΕἸ. 

ὅ. καϑέρξης. θεν ΕἾ86 ἀεν Βεᾶθ 
801} ροἰεϊοἴβαπι πῃ Ῥοΐοβ βοί δὶ οἷη- 
δεάδινί ννεγάοπ. 

6. γρῆσϑαι, νν6}} ἀφ ἈΠοίογ πιϊί 
Βεννυκδίδοϊῃ σοῦ ἀΐθβοῖῦ οὐκγ θη δαὶ 
ΜίοεΙ] Οοῦγδαοι πιδοξί. 

[Ε] 9. ᾿4ϑήναξε. ὈϊεῈ ΑἸΒΘΠΟΥ 
νδΓοπ αἷβ ἄνδρες φιλόλογοι δ6- 
γι. Ὠΐϊς Ετοϊμεῖς ἀον Βοάς ρδ]ί 

815 ἀγαπάϊαρο ἀθ6 ἀοπιοκταίίβοῖι γὰ- 
σὶογίοη ϑιίδδΐοβ. αὶ. δεπιοβίμ. Ρῖ- 
ἱρρ. ΠῚ 8. 

11. ἀντέϑες, ἃ. ἢ, ογνᾶρε ἀδ- 
δερει, Ὀχγίπσε δηάγογεοϊίβ ἴῃ Απ- 
ΔΟΝΙΑαρΡ. 

10 

1ὅ 
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12, σοῦ μακρὰ λέγοντος κτέ. ἴπ. 
ἈΒΠΠΙο ον ΤΥ εἶδ {γι ϑοκγαίος ἴπὶ 
Ῥγοίασογδε (886 Ο) δυΐῖ, ννὸ δ΄ 50- 
ΘᾺΓ δοίοῃ Απδία! ἡ ππδοῖιί, σνυορζα- 
σείιδη. 

[462 ΑἹ 14. κήδεσθαι ἀτγὕοκί ρετ- 
δ η] οἰ 6 ΤᾺΘΙΠδἤπις δα6. ὥσπερ νῦν 
δὴ ἔλ. φεέ δυΐ ἀδ5 ἔοϊρεπὰς ὠνα- 
ϑέμενος. 

18.Ὀ φὴς γὰρ δήπου. ϑοκτδίας 
ννοΐβζ ἄδθη ῬοΪοβ ἄγον δβεῖπο εἶρ6- 
ποο Ὑ) ογίο--- εἷη Ζυρεείδηάηἷα δοίη ον 
ΕἸεΙΚοῖν --- τὰ ἀϊΐαϊορίδοοι ΕΌΥΠΙ 
ἀογ [ὐηιογασδαης Ζὰ νογριομίοη. 



ὅ 

1ὅ 

ΓΟΡΓΊΑΣ (461. 462) 57 

ΧΥΠ. Π2,1. ᾿Δ4λλὰ ποιήσω ταῦτα. καί μοι ἀπόκριναι, 
ὦ Σώκρατες" ἐπειδὴ Γοργίας ἀπορεῖν σοι δοκεῖ περὶ τῆς 
ῥητορικῆς, σὺ αὐτὴν τίνα φὴς εἶναι; 

ΣΩ. ἶάρα ἐρωτᾶς ἥντινα τέχνην φημὶ εἶναι; 
ΠΩ.4. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὐδεμέα ἔμοιγε 

τἀληϑῆ εἰρῆσϑαι. 
δοκεῖ, ὦ Πῶλε, ὥς γε πρὸς σὲ 

ΠΩΜ. ᾿Αλλὰ τί σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι; 
ΣΩ. Πρᾶγμα ὃ φῇς σὺ ποιῆσαι τέχνην ἐν τῷ συγ- 

10 γράμματι ὃ ἐγὼ ἔναγχος ἀνέγνων. 
ΠΩ... Τί τοῦτο λέγεις ; 
ΣΩ. Ἐμπειρίέαν ἔγωγέ τινα. 
ΠΩ... Ἐμπειρία ἄρα σοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι; 
ΣΩ. Ἔμοιγε, εἰ μή τι σὺ ἄλλο λέγεις. 
ΠΩ. Τίνος ἐμπειρία; 
ΣΩ. Χάριτός τινος καὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας. 

ΠΩΛΜ. Οὐκ οὖν καλόν δοι δοκεῖ ἡ ῥητορικὴ εἶναι, 
χαρίξεσϑαι οἷόν τ᾽ εἶναι ἀνθρώποις: 

ΣΩ. Τί δέ, ὦ Πῶλε; 

Οαρ. ΧΥΠΙ. [Β] 1. ταῦτα ὑθοζί εμέ 
δἱοῖι δῖ ἀΐα σαη26 Αδυβζογαηρ ἀ68 
Βοκ͵χδίον. 88 υοὴ δεϊάθη δὲ νυδἢ], 
εγσῖὶδι βίοι δὰ8 ἄδαι Ε'᾽οἰρεμάδη. 

8. τίνα φὴς εἶναι. Ῥοῖοβ πιϊεδίο 
ΖΌΠδΟΝδς πδοὶι ἀθπὶ Οδίπρβθοστ! 
ἵγαρθη πιὶξζ τέ: δ΄ βοίζί δῦοσγ αἷἊς 
δοἰ δείνογειδ πα! οἷ τέγνην γογϑαβ. [πὶ 
πδοίιοϊρεπάθη ζοῖρί δἰοῖϊι, ἀ858 ἔγα- 
δ6ῃ (νν δβοπβοϊ 0}10. ἀ88 Οθερτγδοὶὶ 
Ἰοϊῖ6}) βου ἰϑῖ δἷβ δπίννογίθη. 
Μϑδι δυο θάοονβ. ἱπὶι ἔοϊδσεπάδη 
ηἶσιί οἷπα νοη ϑοκγαίοα δυΐσοβί θα 
ἤ6ας Βεδηϊιίΐοη ἀδν ΒΠοίοΥῦῖκ, [ἢ 
ῬΥΔΕΡ οῖς σίθθ Θοκτγαίεβ πὰγ ἀϊς 
Οοποοαυδηζει 85 ἀογ πἰξ Οογρὶδβ 
ἔοεῖρσοβίο  ] θη. 6 πϑομβίθ Ε'οἰρα 
εῖ, ἀδεα δἷο Κοὶΐπε Κιῃηπδί κδϑὶη 
Καηπ. [885 ννεϊίογε ἀϊδηϊ ἀδ ον ΖῈΓ 
Ευνιδαίογυπρ, δυῦ ἀογο αταπὰ πὺσ 
ἀον οΛ. οάδν ἀΐο δύναμις ἀδτ 
ἈΠοιοΥΙΚ Ζπὰ δυσίδη ἰδ8(. 

9. ἐν τῷ συγγράμματι 5. τι .448 
Ο υπὰ Εἴη]. 8 14. Ῥᾶς ὃ φὴς σὺ 
ποιῆσαι τέχνην ἰἰδῖ τὰ ογκίδγοη 
πδοῖὶ 448 Ο: πολλαὶ τέχναι ἐν ἀν- 
ϑοώποις εἰσὶν ἐκ τῶν ἐμπειριῶν 
ἐμπείρως εὑρημέναι. Ἀΐς Καπϑί 
δηίείοιί Πἰουπδοῖ δὰ8 Ετίδγυην. 

ἤδη πέπυδσαι παρ᾽ ἐμοῦ, ὅτι 

Ῥοΐϊοβ ογϊππογί δἰ οἷ. ΔΌΡΥ ἀδὺ οἴξθπθη 
Ῥγογία πίοι τὰ ἢ Γ. . 

[0] 18. ἐμπειρέα ἰβτὲ πον Ζὰ 
ἴαββθῃ δἰ δια ρὶγίβοια Υ͂ Ἰ5βθηβοβδῖίς, 
βοηάθγηῃ 416 ἀδ8 δπιρί γϊ οὶ δηρεοῖξ- 
ποίδ, ἀϊα Ὀ]ο526 ξογεϊρκοεῖς, 016 
ἔοϊσεαάς ΕἾδρο, αἷ6 πὺγ ἀδ8 αοβαρίε 
υυ7ϑάσγιοϊ , Ὀονναῖθί ἀ65 Ῥοίοβ ἴ]η- 
σοβοβοἷς ; δἷθ ἰδί σδη2 δθογῆ πος. 

16. χάρις ἰδὲ ἀδ8 Ν οἰ] ροἴδ! [6 π, 
ἀδ8 δυΐ ἀἷε Ῥούβοη ἀ685 Ἐδάποιβ Ζα- 
γοκροιμς, ἡδονή ἀϊς [μυ8{, αἴ ἐγ 
ἀϊε Ζυδιδίεν δὺβ βαοΐπεῦ Ἀδάθ οἵγ- 
νυδοιδί, Θυϊη.1 )ηΐἶἴαη ([π5ΐ. οτ. 11 
158, 34) οσἷνθέ ἄδηῃ Αὐδάγυοῖκ νυν θοῦ 
ἀστοὶ ἀΐα Υογίε “ρεγι(ἷὰ ρταίδθ ἃς 
νοϊυρίεαιϊδ᾽, ᾿πάδπι ἀεν ΒέρΥἘ ἀΟΓ 
Ηδυνουδϊηραπρίη ἀον ΡῬγᾶθηδηξ 
ἀὸγ Ψψεγθηἠάυπσ [ἰοσί. Ῥοΐοβ ᾿δί 
ἀδῃ βρϑοϊβϑοδδη ᾿ὐηιόγβο δα, νο- 
ἀυγοῖ ἀΐς ἈΠαίοΥΙΚ δἷον σοπ δηάς-: 
το ἰπν δἰ οσμσεογαάποίαπ ἐμπειρέαι 
ππίογβομοϊάοί, ποοῖλ ηἰσπΐ σομδτι; 
ΕΓ Κοπιπηύ ἀδῆον ἔγαροπὰ 'π ἀ6π66]- 
Ὀοη ἘΔ] οτ, νυῖο 448 Ο ἀπίννοτίοηά, 
Ιπάφδβδοθη ἰδ Ἰοὺ ἀΐοὸ Εγαρε ποῖ 
ἀόπι ῬοΓ ἀον ΒΙοίοΥΚ ΘΟ οΓ δηὶ 
ῬΙιαΐζ απά ἔΐτα Βεαπέννογίππρ νυϊγά 
Ααὐἴσαθο ἀΐϊοδε5 ΤΊ οὲ}6 5. 



δ8 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

Ὁ φημὶ αὐτὴν εἶναι, ὥστε τὸ μετὰ τοῦτο ἐρωτᾷς, εἰ οὐ καλή 
μοι δοκεῖ εἶναι; 

ΠΩ. Οὐ γὰρ πέπυσμαι ὅτι ἐμπειρίαν τινὰ αὐτὴν φὴς 
εἶναι; 

ΣΩ. Βούλει οὖν, ἐπειδὴ τιμᾷς τὸ χαρίξεσϑαι, σμικρόν δ 
τί μοι χαρίσασϑαι; 

ΠΩ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. ἘΒροῦ νῦν με, ὀψοποιία ἥτις μοι δοκεῖ τέχνη εἶναι. 
ΠΩ... Ἐρωτῶ δή, τίς τέχνη ὀψοποιία:; 
ΣΩ. Οὐδεμία, ὦ Πώῶλε. 
ΠΩ. ᾿Αλλὰ τί; φάϑὃι. 
ΣΦ. Φημὶ δή, ἐμπειρία τις. 
ΠΩ. Τίνος; φάϑι. 
ΣΩ. Φημὶ δή, χάριτος καὶ ἡδονῆς ἀπεργασίας, ὦ Πῶλε. 
ΠΩ.4. Ταὐτὸν δ᾽ ἐστὶν ὀψοποιέα καὶ ῥητορική; 
ΣΩ. Οὐδαμῶς γε; ἀλλὰ τῆς αὐτῆς μὲν ἐπιτηδεύσεως 

μόριον. 
ΠΩ Δ. Τίνος λέγεις ταύτης; 
ΣΩ.. Μὴ ἀγροικότερον ἢ τὸ ἀληϑὲς εἰπεῖν᾽ ὀκνῶ 

ιο 

1ὅ 

Γοργίου ἕνεκα λέγειν, μὴ οἴηταί μὲ διακωμῳδεῖν τὸ ἑαυτοῦ 50 
468 ἐπιτήδευμα᾽ ἐγὼ δέ, εἰ μὲν τοῦτό ἐστιν ἡ ῥητορικὴ ἣν Γορ-- 

γίας ἐπιτηδεύει, οὐκ οἶδα᾽ καὶ γὰρ ἄρτι ἐκ τοῦ λόγου οὐδὲν 
ἡμῖν καταφανὲς ἐγένετο, τί ποτε οὗτος ἡγεῖται᾽ ὃ δ᾽ ἐγὼ 
καλῶ τὴν ῥδητορικήν, πράγματός τινός ἐστι μόριον οὐδενὸς 
τῶν καλῶν. 

ΓΟΡ. Τίνος, ὦ Σώκρατες; εἰπέ, 

[0] 1. εἰ οὐ κτέ., νυεἱ! Ρ. οἶπο θεἦ8- 
ποπὰδ Απίνογί ογινασίεϊ. 6]. 468 0, 

ὅ. τιμᾷς ἰἷοῦ τῶ καλὸν φῆς εἶναι 
ὑχὶ περὶ πολλοῦ ποιεῖ. ρ!. Καὶ. 
41 Α. 

11, φάϑι. ἴῃ ἀΐοδοπι Ζυκαίζ ἀγδοκί 
δον οἷπα ροννΐδδ6 ΘΟ Υαϊσίμοῖῖ 468 
Ροϊοβ δὺ8. ϑϑοκύδῖοβ βερορηδί ἢν 
πιϊΐ ἈῸΠ6 εὔδη ἀὐγχοὶ ΤΠ ἰοἀόγοίπηρ 
ἀε5 φημὶ δή. 

[ΕἸ 16. ταὐτὸν δ᾽ ἐστίν: πυῖς οτ- 
νυ πάογαηρ υπὰ Επίτὔείπηρ. ῬοΐΪοβ 
νυοΐδΖ πἰίοϊί, ἀδ55 Συνοὶ Ασίθη ἰάθη- 
τἰδοῖ δἰ πά᾽ 1π Οδιίπη ροθορτ. 

18. τένος. . ταύτης : ταὶ. 461 Ὁ: 
τί τοῦτο λέγεις; τίνος ἰδὲ Ῥτδάϊοδέ, 
ταύτης ϑυῦ)εοοί, της ΑΠδΟΙ] 65 δ 
ἄδη νοσβογρειδπάθη ϑδΐζ. 

μηδὲν ἐμὲ αἰσχυνϑείς. 

19. μή ἀγροικότερον ἧ. Ὀΐοδο 
Ἀοἀοπεδεῖ ἀνβεῖι ἀἷο Βοίξτομίαπς 
88, 845 Ώ8Δη Απδίο82 ΟΥΓΟΡα τϊί 
δοΐποη Ῥοσγίοη. 4]. 486 Ο. 609 Α: 
καὶ εἰ ἀγροικότερον τι εἰπεῖν ἐστι 
οὗογ Αροὶ. 82 ἢ, νγὸό ΠῸΓ οἷπ βίδυ- 
Κα, ἀογῦοσ Αὐϑάγυσκ οπἰδοδυίἀΐσίι 
νυν7ῖτὰ, Ηἴον ἰδὲ ἀδ6 Ὑ͵οτί πιΐϊΐξ ἀϊ- 
Τϑοίογ Βοχίοιυης δυῦ ἀδθπ ψογνατγέ 
ΘοὈγδαυοιί, ἄἀθη Ῥοΐοβ 461 Ο᾽ ἀξιῶ 
Βοκγδίθς δειδοῦς πδί. ῖς ΥΥΔΕ- 
ἰιοῖί σίος ἀθη ϑογνατγί ἀογ ἀγροικέα 
Ζῃ. Ζυρί οἷο ννυδιγὶ βϑοϊκγδίος ἀθαὶ 
Οογρίαδ ροροπᾶρον αἷς ῬΙϊοΝί ἄδε 
ἨδΙΙΟδκος ὑπὰ ΒΕ ὕοκοϊο! δηδιιε. 

[468 Α] 34. οὐδενός οι]: εθ:ΐ βἷ οἷ 
δροχεβοίϊοι δὴ τινός δῃ. 

26. μηδὲν... αἰσχυνϑείς. Ὑε!. 
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ΓΟΡΓΊΑΣ (463. 463) 

ΧΥΙΠ. ΣΏ. Δοκεῖ τοίνυν μοι, ὦ Γοργία, εἶναί τι 

59 

ἐπιτήδευμα τεχνικὸν μὲν οὔ, ψυχῆς δὲ στοχαστικῆς καὶ ἀν- 
δρείας καὶ φύσει δεινῆς προσομιλεῖν τοῖς ἀνθρώποις" καλῶ 
ὃς αὐτοῦ ἐγὼ τὸ κεφάλαιον κολακεέαν. ταύτης μοι δοκεῖ 

ὅ τῆς ἐπιτηδεύσεως πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα μόρια εἶναι, ἕν δὲ καὶ 
ἡ ὀψοποιική" ὃ δοκεῖ μὲν εἶναι τέχνη, ὡς δὲ ὁ ἐμὸς λόγος, 
οὐκ ἔστι τέχνη, ἀλλ ἐμπειρία καὶ τριβή. ταύτης μόριον καὶ 
τὴν ῥητορικὴν ἐγὼ καλῶ καὶ τήν γε κομμωτικὴν καὶ τὴν 
σοφιστικήν, τέτταρα ταῦτα μόρια ἐπὶ τέτταρσι πράγμασιν. 

0 δὲ οὖν βούλεται Πῶλος πυνϑάνεσϑαι, πυνϑανέσϑω᾽ οὐ γάρ 
πῷ πέπυσται, ὁποῖόν φημι ἐγὼ τῆς κολακείας μόριον εἶναι 
τὴν ῥητορικήν, ἀλλ᾽ αὐτὸν λέληϑα οὔπω ἀποκεκριμένος, ὁ ὃὲ 
ἑπανερωτᾶ. εἰ οὐ καλὸν ἡγοῦμαι εἶναι. [9 ] ἐγὼ δὲ αὐτῷ οὐκ 
ἀποκρινοῦμαι πρότερον, εἴτε καλὸν εἴτε αἰσχρὸν ἡγοῦμαι εἶναι 

Ι6 τὴν ῥητορικήν, πρὶν ἂν πρῶτον ἀποκρίνωμαι ὅτι ἐστίν. οὐ 
γὰρ δίκαιον, ὦ Πῶλε᾽ ἀλλ᾽ εἴπερ βούλει πυϑέσϑαι, ἐρώτα, 
ὁποῖον μόριον τῆς κολακείας φημὶ εἶναι τὴν ῥητορικήν Ὁ 

᾿ς ΠΩ. Ἐρωτῶ δή, καὶ ἀπόκριναι, ὁποῖον μόριον. 
ΣΩ. Ἶ49᾽ οὖν ἂν μάϑοις ἀποχριναμένου; ἔστι γὰρ ἡ 

)}0 ῥητορικὴ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον πολιτικῆς μορίου εἴδωλον. 

Ηοπι. Οἀ. γ 96: μηδέ τί μ᾽ αἰδό- 
βενορ μϑιλίσσεο. . 
λρ. ΧΥΠΙ. 2. ψυχῆς δέ. Τῇ ἄδη 

ταὶ εἰ θπηροη ἄἀδζὺ ἔδεεί 80- 
Κεναίοα ξυβδιθηθπ, νν88 δ᾽ οἢ συ ἄδῃ 
Οταπάϊαβεη ἀδογρ Ἀδείουϊκ Οαΐθα 
δοβεοι 82ει, Επ ροϊιοτί ἄδεια βϑοδαγῖ- 
δἷδη, ὑπὶ ἀἷα ΨαΡ δ πὶ8βε ἃ. ἀογρὶ. 
«ὦ θογ]ἰοκοῦ, ΜαΐΙ, ὑπὶ δυΐ ἀϊδ 
Αὐϑεοηννοϊς στὰ υυὐίγκοη, υὑπὰ 6ε- 
νυϑπαοῖς ἱπὶ ΓΠπιρϑηρ πιϊί ἀθη δίοθη- 
δοβοι. Ζε στοχ. νρὶ. Σὰ 1,80}. 178 Β. 

[Β] 4. κολακείαν. θ6ΓὙ στο 508} 6 
Απδάγυοκ ὑπιΐδεδί πιο 815 ἋοΓ 
ἀουίδονο: Βομηιαί 6] οἱ. 1.πὶ ογάπεί 
δἷο δἰἰδβ Ὀπίου, νιὰβ δυῦ 1,πδίογγο- 
ξυβὲ δὐυεροϊ. ϑορὶι. 222 Εἰ: τοῦ δέ 
γὲ μισθϑαρνητικοῦ τὸ μὲν προσομι- 
λοῦν διὰ γάριτος καὶ παντάπασι 
δι᾽ ἡδονῆς τὸ δέλεαρ πεποιημένον 
καὶ τὸν μισθὸν πραττόμενον τρο- 
ἣν ἑαυτῷ μόνον, κολακικήν, ὡς 
ὥμαι, πάντες φαῖμεν ἂν ἢ ἡδυν- 

τικήν τινὰ τέχνην εἶναι. 
1. ἐμπειρία καὶ τριβή. ὙδΙτοπὰ 

ἀυγοῖϊ εηο8 ἀ85 Βο6Βυ δι Ὀ6Ζεϊοπ ποί 
αἱγὰ (6. 60, 34), ἀγὔοκί ἀΐδ5 ποσὶ 

Ὀεοβδοπάογ ἀΐὸ Καπδίϊοβα, οὗπα ἰδ το 
Βονναδδίδοϊηῃ σοῦ 5'οῖ σοαπάθ Ατὶ 
ἀδγ Αποϊρησηρσ υὑπὰ ἴὐοθαπρ δι. 
80 βίοι δυο Ῥμδοάν, 260 Καὶ ἄτεχ- 
ψος τριβή υπὰ 210Β τριβὴ καὶ ἐμ- 
πειρία νοῃ ἀδν ἈΠοίοτιϊκ. 

[0] 8. κομμωτική: πἰοσπί Ὁ]082 
ῬΡυίΖ ἰη Οοννδηάοτπ, δβδοπάθγῃ δαοῖι 
ΕΤδαγ, βϑαίθδη, ϑομπιΐηκοη ἃ. ἀρ]. 
Θαϊπί. 1. 1.: πιαπροπεπι ατἰϊβοῖΐιιπι, 
ηφιὶ οοἴοτοπι ἔμοο οἱ υετιπι τοῦιν 
ἐπαπὶ ϑαρίπα πιοπιϊοδαπίμτ. 

18. εἶ οὐ. ᾳ!. τὰ 462 Ὁ (68, 1). 
[Ὁ] 19. ρ᾽ οὖν κτέ. εν δίπη 

ἀδγ ΕὟΔδρο ἰδί πορδίΐν : βδοδννϑγ ἰοἷι 
νυϊγδῖ ἀπ πιοῖὶπα Απίννογί νογϑίθῃθῃ, 
δ΄ῖθ 5090}} Ῥοὶοβ Ζ νναϊίθεσγθοη ΕἾὟασοα 
δηγαροη, δον Ῥοΐοβ Ὀεδομίοί, 582 
ἴῃ 5βοΐποῃ Οδαδηϊοηκγοῖβ σοὺυδηηῦ, 
ἄδα νοὴ ϑοκγαίοβ σἰδβασίθ σὰν πιο. 
16 Βεἀοαίαηρσ νου εἴδωλον δγιο 
δΔ8 ἄἀδα Οεροηδαίζ Τμοδοί. 1δ0 Εἰ : 
ψευδὴ καὶ εἴδωλα περὶ πλείονος 
ποιησάμενοι τοῦ ἀληϑοῦς ϑορὶι. 
934 Ο: τοὺς νέους --- τοῖς λόγοις 
γοητεύειν, δεικνύντας εἴδωλα λεγό- 

0 
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ΠΩΔ. Τί οὖν; καλὸν ἢ αἰσχρὸν λέγεις αὐτὴν εἶναι ; 
ΣΩ. Αἰσχρὸν ἔγωγε᾽ τὰ γὰρ κακὰ αἰσχρὰ καλῶ ἐπειδὴ 

δεῖ σοι ἀποκρίνασθαι ὡς ἤδη εἰδότι ἃ ἐγὼ λέγω. 
ΓΟΡ. Μὰὼ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, ἀλλ: ἐγὼ οὐδὲ αὐτὸδ 

συνίημι ὅτι λέγεις. 
ΣΩ. Εἰκότως γε. ὦ Γοργία᾽ οὐδὲν γάρ πω σαφὲς 

λέγω, Πῶλος δὲ ὅδε νέος ἐστὶ καὶ ὀξύς. 
ΓΟΡ. ᾿Α4λλὰ τοῦτον μὲν ἔα, ἐμοὶ δ᾽ εἰπέ, πῶς λέγεις 

πολιτικῆς μορέου εἴδωλον εἶναι τὴν ῥητορικήν. 
ΣΩ. ᾽41λ᾽ ἐγὼ πειράσομαι φράσαι, ὅ γέ μοι φαΐένεταε πὶ 

εἶναι ῥητορική᾽ εἰ δὲ μὴ τυγχάνει ὃν τοῦτο, Πῶλος ὅδε 
ἐλέγξει. 

ΓΟΡ. Πῶς γὰρ οὔ; 
σῶμα που καλεῖς τι καὶ ψυχήν; 

᾿ 
ΣΩ. Οὐκ οὐὔν καὶ τούτων οἴει τινὰ εἶναι ἑκατέρου 

εὐεξίαν ; 
ΓΟΡ. Ἔγωγε. 
ΣΩ. τί δέ; δοκοῦσαν μὲν εὐεξίαν, οὖσαν 

μενα περὶ πάντων, ὥστε ποιεῖν 
ἀληϑῆ δοκεῖν λέγεσθαι. 

2. τὰ γὰρ κακα. Ὗν 88 βεοΐποιι ἯΥ ὁ- 
δ6η πδοὶι αἷς ἀγαθόν οἦοῦ κακόν 
Ὀεζοϊοϊιποὶ υυἱγὰ, ἰδὲ ἔν ἀϊο οι ἢ- 
δοβδίζυπρ ἀε8 ϑαδίεοίοα καλὸν υπὰ 
αἰσχρόν. διε ἰδὲ ἀΐδ ρδγίὶε]ΐς 
Ιἀοηιιᾶῤ Ὀεϊάεγ Βερυ βρδαγο οἱἷπ 
[οδι βίο βοάν 32 ἴῃ ἀδγ ϑ'οκγαιὶ- 
βοίθη Βεννεἰβία γαπο. δῖος Απίννογί 
Θη 810 οἷπα ἀογῦς Ζαυγοομίννοϊξαην 
ἀον πδοβίβαπι εὶς απὰ ΤΠηρσοδβομῖςοῖ - 
᾿ἸοὨκοὶν ἀ68 ῬοΪοϑβ. : 

4, Μὰ τὸν Δία, ἀλλ᾽ ἐγὼ κτέ. 
θδ5 ἀλλά πιϊϊί Βεζὺρ δυΐ ἀΐε νογιοῦ- 
δεμοπάδη Ῥγοτίθ ἀ65 3., δὺβ ἀἄδθηβθῃ 
Ο. ἀδη ογννυγέ πογδυδῦγι: “ἄυ 
γνοὶθζῦ ηἷσἢ, νὰ ἰοῖι πηοΐη 6᾽, νυ οὐδ 
Ο.: “αὔοσγ δυοῖν ἰοΐ νϑγδίθῃς ἀϊοῖι 
νυ ΔΒ γ οἷ πἰο μ᾽, ἀ. ἢ. πίοι Ὁ]082 
Ρ., δοηάσδγῃ δαοῖὶν ἰοΐ ἢ. 8. νυν. ὅου- 
δσὶδ5 [ἀ}]{ δἱοἷι 415 ΝΜ οἰβῖθσ : Οὺ πι6.88 
αἰηίἰγοΐίθ, νυ! ἀατγοῖ Ῥοΐοδβ, ἀδγ 18 
ἀϊὸ ο]]6 ἀε5 ΕἸαροηᾶδη ὕδθογποιι- 
ἴδ ἰἰδί, ἀδ5 Οοβργδοῖ αἰοιΐ νυ θα 6. 
ἴῃ Οτάπαυηρ σοῦτδοδιί ννογάδη Καπη. 
Ῥδιηΐο υνϊγὰ βοῖπο {δ ἱἰρ κοῖς ΓῸΓ 
αἷς 14] 6 ΚΟ 61} ἢ ννοἰροηά δ86- 
δοδβργοοίΐεπ, 86 ἐπανορθώσασθαι 
τὸν λόγον ἰδὲ ἴμπὶ πἰομέ ρσοϊαπρεη. 

[Ε] 7. νέος καὶ ὀξύς Ὀδζοϊομποί 
ἰγοδεπὰ ἀΐς ΤΠεθογβιγζαης ἀοε Ρ., 

δ᾽ οὔ; οἷον 

πιδρ' οὐ ἀεἦ ΕἸαδϑηδα οὐδσ Απίννοσ- 

ὄ 

1 

ἰ(6η46 κΞοῖη, πηὰ αἶα 6 ΘΠ ο Δ 1 ΟΠ 6΄ 
Ηΐιζο, ἀΐα οὔδη 461 Β. Ο δο δὃὸυ- 
ΔΟ Δα Ποἢ δυβσοάγδοκί ἰδέ, Ζαρίοξοῖι 
τὴ οἷπο Απερίοἰαηρ δυΐ ἀδη Ναάπιθα 
Πώῶλος (ΕΔΠΪ δα) ἀαγὶθῃ οδπί δ! τθα 
βοἷἶη. εν Αὐδάγαοϊκ (Πῶλος --- ὀξύς) 
δι Ὀγδοδ Υἱορίδοϊ, πάθη ἀάτίη ᾿ἰόφι: 
ῬοΐΪοβ ἰδέ ἀδγδῃ βομυϊά, ἀ8495 ἀδ8 
Οεεργᾶοῖς Κεΐποη χϑοδίθη Εογίσδηξ' 
δονίϊππηῖ, ἄδηη οὐ σε πίομί πὶ 
Βοβοηποηβοῖξ Ζὰ  οΥΚα. 

,. [464 Α] 17. Ὀΐς οὔδη ρορσοῦθδο 
ΕΠ ΒεΙΙαηρ ἀον κολακεία, ἀἷα οἶδα 
Νεηπαηδ οἶπεα ΕἸ 6] ρεσταπᾶθδα 
ΠΏΣ ἀἷα Ζδιηὶ ἀογ Αγίδθῃ υὑπάὰ δε 
οπδρεθομεπάοη Οεροηδίδη 6 6- 
τοϊοπποῖ, νυ ἱγὰ Ζ2ὰ οἷποπὶ νο ἰϑέδ α- 
ἀΐρσοη ϑ'γείεπια δυννεϊίογί, ἱπάθαι ἀΐ 
κολακεία 5βεἰν5ῖ ἀαγοῖι ἀδη ΕἸπεποὶ- 
Ιυαμσεσταπὰ νοῦ ϑοὶη υπὰ δοδοῖῃ 
δυΐῦ ἀδεπ όδπογοη Οαδιαηρουοατν 
ἀὸγ ϑεραπεία τυγοκροία γι υυῖγα, 
θὰ ἀΐεδ6 δον. δυ ἀΐα εὐεξέα τοῦ 
ἀνθρώπου Ὀεξίεπέε, δὸ αγρεῦθη δἷςῃ 
Ζυνεὶ νεϊΐεγε ΕἸΠΙΝοΙαρεστηῦπάε: 
1) ἀ65 ΟὈ͵]οοίε5 (ὥνθρωπος) ἴῃ 
ἄδπι ἴΠπιἰογϑοίοὰ σοῦ 1ωοἷῦ ποὰ 
6616, υπὰὲ 2) ἀογ Βεδαπάϊησ ἱπ 
ἄδεια Οοροηδαίζ τοῦ ροδί(ἷν πὰ 
πεοδαίΐν. -- δυτοῖ οἷον τοιόνδε 
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τοιόνδε λέγω᾽ πολλοὶ δοκοῦσιν εὖ ἔχειν τὰ σώματα, οὗς οὐκ 
ἂν ῥαδίως αἴσϑοιτό τις ὅτι οὐκ εὖ ἔχουσιν ἄλλος ἢ ἰατρός 
τὸ καὶ τῶν γυμναστικῶν τις. 

ΓΟΡ. ᾿Α4ληϑῆ λέγεις. 
ΣΩ. Τὸ τοιοῦτον λέγω καὶ ἐν σώματι εἶναι καὶ ἐν 

ψυχῇ, ὅτι ποιεῖ μὲν δοκεῖν εὖ ἔχειν τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυ- 
χήν, ἔχει δὲ οὐδὲν μᾶλλον. 

ΓΟΡ. Ἔστι ταῦτα. 
ΧΙΧ. ΣΩ. Φέρε δή σοι, ἐὰν δύνωμαι, σαφέστερον 

10 ἐπιδείξω ὃ λέγω. 
΄ φέχνας. 

δυοῖν ὄντοιν τοῖν πραγμάτοιν δύο λέγω 
τὴν μὲν ἐπὶ τῇ ψυχῇ πολιτικὴν καλῶ, τὴν δὲ ἐπὶ 

σώματι μέαν μὲν οὕτως ὀνύμάσαι οὐκ ἔχω δοι, μιᾶς δὲ οὔσης 
τῆς τοῦ σώματος ϑεραπείας δύο μόρια λέγω, τὴν μὲν γυ- 
μναστικήν, τὴν δὲ ἰατρικήν" τῆς δὲ πολιτικῆς ἀντὶ μὲν τῆς 

15 γυμναστικῆς τὴν νομοϑετικήν, ἀντίστροφον δὲ τῇ ἐατρικῇ 
σὴν δικαιοσύνην. ἐπικοινωνοῦσι μὲν δὴ ἀλλήλαις, ἅτε περὶ 
τὸ αὐτὸ οὖσαι, ἕκάτεραι τούτων, ἥ τε ἑἰατρικὴ τῇ γυμναστικῇ 
καὶ ἡ δικαιοσύνη τῇ νομοθϑετικῇ, ὅμως δὲ διαφέρουσί τι ἀλ- 

λέγω νιἱἱτὰ εἶπ Βοΐερῖε! οὐδὺ βδρε- 
οἷδ! ον ΕΔ}} οἰυροίσ γί ζὰν Εὐ δ αί6- 
ΚΙ ἴδ οἷη ΑἰΪρεπιεΐποβ. τὸ τοιοῦ- 
τον υἱιὰ ἀυτοῖ ἀδα [οἱρεπάς ὅτι 
(τ οδιϊπιπλίε5 Ἀοἰαίν) Ὀδδιϊπιπαί, 

Ἴ. ἔχει δὲ κτέ. τἰιὰ δβ ἀδγ σε- 
Ιαϊΐϊνεη Εὔσαηρ πεγαῦβ. αὶ. σὰ 
465} (84, 2). 65 ξὰὁ ἀδηκοηάς ϑ0ῦ- 
ἦοος ἱδί διβ ἀδπὶ Ζυδαπιπιοπῆδηρ Ζ:0 
Θηίποιπιθη: ὁ δοκῶν εὖ ἔχειν. ὟοΥ 
ἀΐοδον ἰδὲ, Ὀ᾽εἶδί πἀπθοδιϊπιπιί, ΥὙα]. 
ἀΐο Βει. σὰ 466 ὮὉ (44, 1 ἃ. Ε'.). 

Οαρ. ΧΙΧ. [Β] 10. τοὺὴν πραγμά- 
τοιν. Ὠεγδαῖὶθα Αὐδάτυςϊκ, ἀ6Γ ἀϊΐς 

ῃδίδηο ἷπ 8} ΓΔ]! σοπιοϊδίθπ 
Βηπο Ὀεξοϊομηοί, ἱδὶ οὔθ (469 Β 
Ώ. 8.) ἰπ οἰννδβ δπάδυγο Βοζίθμαην 
ξοῦγδηοί. 

11. τὴν μέν. ΜΟΙ ἄκη ΟἸ]ϊεάογη 
αἷβοβ Οορεοπδαίζοα ἤπάες [οἷοί 
αἷπ Αεδγπάεδίου δίαίς, οὔννον! καί 
βίομβοηυ ἔδηῃῆ. ει. Νᾶρεϊβθδοι σὰ 
Ησοαι.1]. αὅ0. πίον ἀδπι Αὐδάτυοκ 
«ολιτική ἴδδοὶ Βοκταίεβ ἀΐς δυΐ αἷς 
βοοϊο θεεῦρ! πο η Καὶ πβία Ζυβδ πη θη 
δ Απδοδ υδ8 δὴ ἀΐς ἰπὶ Ῥτγοίδθουδα 
ἀατξοβίε!!ο πολιτικὴ ἀρετή --- ἀϊε 
Βδγροῦϊΐοιο Τυρεηὰ, ὈΐΘ Αὐδοϊάπησ 
πὰ τοοδίο Ρῆδρε ἀοΥ ὅθοὶα, ννογδυΐ 
Βοκτδίοβ. ζυϊοίσί υυἱϑάοσ ζυγῦοκ- 

Κοπαΐ, ἰδ δυοῖὶ ἀϊ6 ΗἩδαυρίαυξραθε 
ἀδ5 τυδίγοη ϑ'ίδαίβπι ἢ Π68. 

12. μίαν ὀνομάσαι ρἰεϊοῖι ἑνὶ ὁνό- 
ματι καλεὶν --- προσαγορεύειν. 

14, μὲν... δέ: νεῖϑ σον Ομ οἷ ἰπ 
ἀδτ Αὔδρθοσα, νη πἰοιί ἀντί, ἀδ5 
δβοϊίθη ἰῃ ἀΐοβοῦ Βεοἀάδαίϊαηρ (Κτ. 68, 
14), δὺδ ἀντίστροφον γοτγδοϊτίοῦοπ 
ἴεῖ. 6865 ὈθοΖοϊοςποί οἰποα ΤΠ οὶ], 
ἀδγ οἶποπὶ δυΐ ἀδὺ δπάδγοῃ ϑ'οϊία ὃ6- 
Βηάϊϊοιοη ΤΠοὶϊθ οἷποθ βγόβζογθῃ 
αδηζθη δηίΐδρυϊονί. Ογιηπδδίϊς ἀπά 
Νοπιοίβοις δαθοη 68, οἀ6 δυῦἑγοπι 
Οὀοθίοίθ, πἰί ἀδγ Αὐυΐείοεἰϊαηρς ἀογ 
Ροδίἴνοη Βοοιϊπππηροη κὰ (πη, 
ἀυγοῖ ννϑίοθς ἀΐα Ναίαγ γα Οὔ- 
δ οίος δ δΙθη ἀπά ροείοντάεοιξ ννϊγά. 

Ϊ6 Ηοδικαπάς απὰ Οεγοοββκεϊ(- 
ἤερε δυοδεη πῃ ἀ6Γ Ῥγαχὶθ ἀϊα εγ- 
οἰζυηξσ ᾽επον Βεβιϊ πη πσαι τυνΐθοΓ 
δυΐζυ οὐ 6 ππὰ ἀδη γἱοπ σου Ζυ- 
βίδπα Πογσυδῖθ θη. Απάοστγεγεοϊ σ6- 
γε Ἠεοϊκαπάθ απὰ ΟΥΠΠδβεκ, 
δον δον ρῆῖοσο ππὰ ΟςεεεοίΖρε- 
θυηροκαηδί ἡδοἢ ἴδγοπι ΟὈΐδοῖ 76 
πηΐογ οἴπδθη σομοί βο Δ [᾿οἢ δ η Οδΐ- 
{ὈΠρΈο ΡΥ ΠΣ -- ἐπικοινωνοῦσι μὲν 
δὴ ἀλλήλαις. 

[0] 18. δικαιοσύνη ννϊγτά ἴον ἴπ 
ἀοιιδοίθοη ϑίππς ροϑαρί, νυνὶ ὑπέθη 
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λήλων. τεττάρων δὴ τούτων οὐσῶν, καὶ ἀεὶ πρὸς τὸ βέλ- 
τιστον ϑεραπευουσῶν τῶν μὲν τὸ σῶμα, τῶν δὲ τὴν ψυχήν, 
ἡ κολακευτικὴ αἰσϑομένη, οὐ γνοῦσα λέγω, ἀλλὰ στοχασα- 

Ὦ μένη, τέτραχα ἑαυτὴν διανείμασα, ὑποδῦσα ὑπὸ ἕκαστον τῶν 
μορέων, προσποιεῖται εἶναι τοῦτο ὅπερ ὑπέδυ, καὶ τοῦ μὲν ὕ 
βελτίστου οὐδὲν φροντίξει,. τῷ δὲ ἀεὶ ἡδίστῳ ϑηρεύεται τὴν 
ἄνοιαν καὶ ἐξαπατᾷ, ὥστε δοκεῖ πλείστου ἀξία εἶναι. ὑπὸ 
μὲν οὖν τὴν ἰατρικὴν ἡ ὀψοποιικὴ ὑποδέδυκε, καὶ προσποι- 
εἴται τὰ βέλτιστα σιτία τῷ σώματι εἰδέναι, ὥστ᾽ εἰ δέοι ἐν 
παισὶ διαγωνίζεσθαι ὀψοποιόν τε καὶ ἰατρὸν ἢ ἐν ἀνδράσιν 
οὕτως ἀνοήτοις ὥσπερ οἱ παῖδες. πότερος ἐπαΐει περὶ τῶν 
χρηστῶν σιτίων καὶ πονηρῶν, δ᾽ ἰατρὸς ἢ ὁ ὀψοποιός, λιμῷ" 

Ἑ ἂν ἀποθανεῖν τὸν ἰατρόν. κολακείαν μὲν οὖν αὐτὸ καλῶ, 
4θῦ καὶ αἰσχρόν φημι εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὦ Πῶλε --- τοῦτο γὰρ 

πρὸς σὲ λέγω --- ὅτι τοῦ ἡδέος στοχάξεται ἄνευ τοῦ βελτέ- τ 
στου" τέχνην δὲ αὐτὴν οὔ φημι εἶναι ἀλλ᾿ ἐμπειρίαν, ὅτι 

ὅ20 Β δικαστική. Ὠϊς ΑὈννοϊοδαησ 
ἀθ9 Αὐβάσγυοκβ ἱδέ δυγδι!! πὰ ππὰ 
ἀογβοὶθα υἱϑ  ] ἱο ἱπ ΒΗ οἰκο δυΐ 
ἀ16 ἔγᾶεγο Βοβδιϊπηαθηρ ἀ65 ΟἰοΣθη- 
βίδπαάθβ ἀογ ἈΠείοτϊκ ἀθγοῖ ΟοΥρίδδ 
(484 Β. 466 Α) ρσοννδῆ!, Αποῖιὶ ἷἱπὶ 
διδαδὶ 382 Ὁ νυἱτά ἀΐε δικαιοσύνη 
ννΐὶο ἀΐο ἑατρική υπᾶ μαγειρική ἃ. ἃ. 
δἰβ τέχνῃ Ὀδτοϊοςποί, Ξοπδὶ ἃ[6 ἀρετή. 
16  εγννδηἀίβομαῖς ἀον Βορτε ογ- 
616 8δὰ8 οἶποῦ γεν  οἰομαηρ ἀδγ 
Ὑγοτίε τέχνη, ατϑὸ, ἀρετή. Εδπ ἰεί 
αἰδο ἀΐϊε ἈΑΟΝ ΡΥ σα ρεπιοϊηΐ. 
Αὐοὸῖν Θυΐϊπιῖ] δὴ ρσαοῦυγαυοδί ἴῃ 
ἀογ 4606 δηροίδηγίοη (6116 ἄδη 
Αὐδάγαοκ ἐκιδέξέτα. 

8. αἰσϑομένη πηὰ γνοῦσα δ86- 
Ζοϊοῆ ποι ηδοῖὶ Ουίοοι υπὰ Ατί γοῦ- 
βοἰιϊεάθπο ϑθϑ θη ἢ δικοί. 16 
γνωσί᾽! μοδί βίοίθ δ ἀϊἷθ ἱππεῖ 
ῬνΔΒγ οἱΐ ἀον ϑδοθα (ἀδῆ ον ἀδε βέλ- 
τιστον), 16 ΠῸΓ ἀστοῖ ὈΕαρΥ οἷο 8, 
το μοά ΐο 65 θη καη ογίδϑδί υνἱτά : 
ἀΐο αἴσϑησις ἰδί οἷ αἰ πη] οἶϊοα ῬΡ ΔΕΓ- 
πε πιθη ἀ6Γ δΏΒΣΟΓΘη ΕὌΤΙΙ ΟὝὟΘΥ ἀ6Γ 
ὙΥΓΚυησοη οἶμον ϑὅ'δονο, πο ἀδ88 
ἀεγ ατυπα ἴῃ ἀδπὶ ͵οβθη ἀογβοί θη 
πἶς ογίδεδί υνυὔσάθ. αγοῖ ἀλλὰ 
στογ. νηἱἱϑρά ἀδθγ Βερτῦ σοη αὖσθϑ. 
πἰοΐνέ Ὁ]082 νυνϊδάδγμοιϊί, βοπάδγῃ 
δαοῖ σΟΠΔΌΘΥ Ὀδδ(ἰπ πιί͵ ΟΠ 2 ῦθηδ0 
4ἀδ2 Βὶ (84, 12) --- νρ!. ἀΐο Βεοπι. “--- 
ἀπὰ πἰΐ ἀπάογον βϑι ηρ ἀον Ο]Ϊ6- 

ἀον 621 Ὁ. ὕδθεν ἀΐο Ηδυξαπρ ἀοτ͵ 
Ῥαγί οἱρίοπ απὰ ἴτε Αὐὔέδθβδαηρ, δ. 
Κα. δ6, 1δ πι. ἀ. ΑΑ. Με], ξ. Αρο!. 
27 Α. 

4. ὑποδῦσα νεῖδ πίον οἷα ΘΟ ονναπὰ 
ΟὐδΥ' οἷπο Νίαβδκο, ἀυγοῖ νυοίοϊα ἀΐο 
ΤΥΓΡΚΙΣΟ Καὶ νογ ἃ }} νγῖγά, 

[0] 6. ϑηρεύεται τὴν ἄνοιαν. 
8 ΒΙΙ4 νοῦ ἀξ ]}2ρά ἱἰπ Βοζαρ 
δυΐ Καπείε, ἀΐα ποῦ πδοὶι ϑοβοὶη 
Πάβομ θη, ἰδ Ὀοὶ ΡΙαίοα βδυρ, δπὶ 
δυβσοί γίοβίοη ἱπὶ ϑοριἰδίοη,. ΜΙὶε 
ἀδγ πᾶ! ἰοΐδη Απννθπάπηρ ἀ65 αδ8- 
ἐγαοίμπι [τ ἀδβ οοπογοίμπι ἀγδοϊεί 
β'οῖι θη οδίμθηθβ δὰ5 ΟἹ. 11,7: τὴν 
γὰρ ἑκάστων ἄνοιαν ἀεὶ τῶν ἀγνο- 
ούντων αὐτὸν ἐξαπατῶν καὶ προσ- 
λαμβάνων οὕτω ηὐξήϑη. ᾿ 

11. ἐπαΐει περὶ κτέ. Ὀΐοβοβ θὲ σ 
σοι  ιοΒίεγη, δ06Γ δύσι στο ΡῚ͵ 
δέον (618 Ο. Αρο!. 19 Ο. Κυϊί, 47 Β. 
48 Α. 1,8... 186 Ὁ) ροῦγδαοιιίο .. 
υυϊγὰ δαοῖ ἰς Αοο. νογθυαπάδη. Κα, 
68, 81, 2, 

[466 ΑἹ 14. τοῦτο γὰρ πρὸς σὲ 
λέγω, νγ6ῖ} Ῥοϊοβ υυἱδάθγμο!ὰὶ σεΐγαρσί 
᾿ιαίίο, οὐ ἀΐο ἈΠοίοΣῖκ δίννας ϑοἰιδ 68 
δεῖ. βοκγδαίοβ βρυίοιν( διοῖ Εἶδον πϊὶ 
ἀογθοπι Νδομάγα οἶς. 

16. ἄνευ τοῦ β. Ὀτδολγ]ορίδοι: 
οἶπο Βογδοκϑίοεἰϊσαησ 4685 Βεαβέδη,. 



ΓΟΡΣῚΑΣ (464. 466) 609 
-"-" 

οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα ὧν προσφέρει, ὁποῖ᾽ ἄττα τὴν φύσιν 
ἐστίν. ὥστε τὴν αἰτίαν ἑκάστου μὴ ἔχειν εἰπεῖν. ἐγὼ δὲ 
τέχνην οὐ καλῶ, ὃ ἂν ἡ ἄλογον πρᾶγμα᾽ τούτων δὲ πέρι 
εἰ ἀμφισβητεῖς, ἐθέλω ὑποσχεῖν λόγον. 

ΧΧ. Τῇ μὲν οὖν ἰατρικῇ, ὥσπερ λέγω, ἡ ὀψοποιικὴ 
κολακεία ὑπόκειται᾽ τῇ δὲ γυμναστικῇ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον 
τοῦτον ἡ κομμωτική, κακοῦργός τὸ οὖσα καὶ ἀπατηλὴ καὶ 
ἀγεννὴς καὶ ἀνελεύϑερος, σχήμασι καὶ χρώμασι καὶ λειότητι 
καὶ ἐσθήσει ἀπατῶσα, ὥστε ποιεῖν ἀλλότριον κάλλος ἐφελκο- 

. 10 μένους τοῦ οἰκείου τοῦ διὰ τῆς γυμναστικῆς ἀμελεῖν. 93 

ἵν 

οὖν μὴ μακρολογῶ, ἐθέλω δοι εἰπεῖν ὥσπερ οἷ γεωμέτραι --- 

1, ὧν προσφέρει ρεομέ δαΐ ἀϊΐδ 
Μη οὶ, νυ οι ο46 αηννοπᾶοί, ἀπὰ 
ψοὰθγοῖ δἷθ δυΐ δπάύογο νυϊγκί, 

9. Ναδοῖ ἄἀδαὶ Νίοεποη 98 Α νυν ἱγὰ 
εὐδί ἀυσοῖ ἄδη λογισμὸς αἰτίας ἀδ8, 
ὙΥῸΒ ὙΟΥΒΟΙ ΠΗ 5 ΟἿΟΣ δοΐνν Κα πᾶθ 
δόξα νῶν, σοδυπάδῃ 2 δἰ οἴ οσοπι 
Εϊροπίδαπι ἀον 6616. 

8Ρ. ΧΧ, [Β] ὅ. ὀψοποιική πἴομί 
Ατεχὶδαϊς Σὰ κολακεέα, ἀδε 5 οἷ νἱε!-- 
ΠΘὮΥ, ὙΘΠΠ 65 ὈΥΒρΡΥΠΉΡΙ οἷ 'δῖ, δὴ 
ὑπόκειται ΔΏΒΟΝΙΪο5Ζι: 8194 ϑοδπιοὶ- 
οἰοϊοῖ. Ὀαδγδυΐ θοσξί με δον ἴπὶ ἔο!- 
βοπάοη κατὰ... τοῦτον. {πὶ ρῥιὶ- 
Ἰοδορμιΐβοιθη β΄' πη νυϊγὰ ὑποκεῖσϑαι 
δοιδί τοῦ ἀδγ εἷἶποῦ ΕοΐΪσα οὐδΥ 
Τμαδίδδοιθ σὰ ἀγαπᾶς ἰἰεροπάθῃ 
Ψοτδιδεοίζυπρ ρεῦγδῦομί. τὸ ὑπο- 
κείμενον ἀδ5 Βυθείγταί, ΗΪδΥ 18[ ἴῃ 
ὑπό ἀΐε Βεοάοαίπηρ ἀδ68 Πα π Π ἢ 6 π 
Τῦηίογεο βἰοῦθπβ Θη Δ] 16Π, νυνὶ ἴῃ 
ὑπέδυ, υπὰ ὑπόκειται Βίοις [τ 
ὑποτέϑειται. 5. ἀ. ἔν. Απμ. 

. κακοῦργός κτέ., Ὀΐθ6 Υἱοῦ 
Ῥειδάϊοδίο τοϊ θη β'οἢ Ζὰ 16 ΖΣννοὶ δ 
εἰπαπάον. 16 Ὀοϊάθη ογϑίθη βίθ! [6 ἢ 
ἀδ6 ῬεοΔοη ἀδὺ κ. δῇ κἷοῖ ἀδυ, οπί- 
μαϊίδη ἀδὰβ κακόν ἀογβοίθεη: ἀογ 
εὐδία Αὐπβάτγθοκ δἰ] σοπιοΐποῦ, (6 Υ 
ννοῖϊίζο σι ἀκα Βεοβοπάοσε (ΚΙ. 69, 
82, 2) ἴησυ, ἱπάδπι 6Γ ἀἷθ Εἰοἶρσο τ 
ἀΐο ἀυδζθηννοὶς μογνοσμοῦί. ἀγεν- 
ψής ὑπὰ ἀνελεύϑερος δΘπ ΒΔ] ίοη ἀ 85 

σχρόν, ἀδ5 ὈΓτίμε1!} ἅδον ἀδη Ὁ τὴ 
ἦοπος Βογίιϊρκεῖί. Ναίιάτν! οι ὈΪΠἀοὲ 
ἀδ5 ἴοϊδοπάς Ῥαγίϊοῖρ πϊΐ βοΐπεη 
θαϊΐνοηῃ ἀΐθ ννεϊΐοσεα Αὐδέζμγαπε 
(Εροχεροβο) σὰ ἀπατηλή. 

9. ἀλλότριος ππά οἰκεῖος Ὀϊάδη 
οἴπθῃ τόρ Ρίαίοῃ πᾶσα Βογνουβο- 

Βοθαπαη αορεηδβαίζ. Ὠ1685665 ὑαζίομί 
οἷον δυὲ ἀΐθὸ δὺβ ἀδἐγ Ναίυγ, ἀδπὶ 
γοβθηϑ αἷμ ϑϑοθθ οδπίννοκοὶίς 
οὗδγ ἢγ δἰ νυ ποηάθ ΕἸ σοηδβοϊδΐῦ, 
οπ65 δῇ ἀδ8 ὑοῦ δ.8ΖΘΠ 8Π 816 
ΘΥΔΏΠΟΟΓΔΟΒίΘ, ννᾶδ πον (τγοοπά 

ἀστοὶ ἐφελκομένους ΒοζΖοϊοξηεί 
υνἱἱᾶ. Ὀΐς ϑοδημοὶς σοθῦγί ἀἄδπη 
αἷσι ἄδπι Μθηβοιθη, δοπάδγῃ ἄθῃ 
δαδΖογοη Μη οΪπ δη. 

10. ἕν᾽ οὖν μὴ μακρολογῶ, ννῖε 
Κυϊίοη 470: ξνα μὴ πάντα διέωμεν. 
Ὠϊ]Ὲ ΕὌΥΠπι ἀ65 ϑ'δίΖοβ ἰδ Ζ ὑπίογ- 
δομοϊάθδη ἴῃ ἰὔγοῦ Βεάεαίαπσ νοῃ 
Εο]σεεδίΖοη νυἱς ὡς συνελόντι εἰπεῖν 
ὑπὰ ἀρ].. αἷδθ νυνῖνγ δᾷσι ἀσγοῖ ,, ὑπὶ 
Ζι νἱοδογροῦδη. 

11, ὥσπερ οἵ γεωμέτραι. ΒΑΘ ὟΥ οτί 
θεζοϊοδποί ΜΙ δι ποιι δῖ κοῦ ἀθετπδυρί 
(νος Ζ. Β. Τποοάογυβ νοπ Κυγθῃθ 
δίεί5 γεωμέτρης δοπδηπί νυἱγὰ ἴπὶ 
Τηοδοίοίοϑ). 16 δπογο ΑὙἸΤ ΘΟ 
νυ7τά ἱπ ἀἄδγ Οδοπιδίγθ παἰί οἶπθ6- 
δυιοι, νυϑὶ! ἀογ Οτγίθομα ἀΐθ ροο- 
τη οί γί βονα Μοιμοάδ δαοὶ Ζυγ ὕογδη- 
80 Δα παπρ δυπίγδοίου Ζδ ἰδ ΥοΥ- 
᾿δΙ(π͵8586 ἀπνναπάΐζο. ἴ0π8 [ἰἰοσί 68 
ΠΝ δαὶ ἀον ἔοϊσοηάδη τηδιίιθοιγδίϊ- 
βοδιὶ Ῥγορογίΐοη δῃ αἷπο δύ ππι6- 
εἰδοῖ ΕὝΣπιοὶ Σὰ ἀδηκοη, ἀογ ατΐθοῖα 
ἀδηκί ζαηπδοῖιδέ δὴ ἀΐς Ῥτορογίϊοπα- 
[πᾶς νοη 1ωἱπίθη ὑπὰ ΕἸΡΌΓοη «-- 
δεοπιᾶ82Ζ ἀδΥ σοηῃοίϊβοϊ θη Εἰ πἰννϊοκίαησ 
ἀδγ πιδίμοπιδίϊβοβθη 1586 δ ἢ δες. 
Ὀίς Οτάπππς ἄἀδὸγὺ Βεριῖ ο [888 
βἰοῖ πδοὴ ἄθῃ ἀγοϊίδοϊοη ἀϊοδοῖο- 
πιΐϑοβοη ΕΠ ΠΟΙ ̓ πησεσταπά (8. οὔθ 
ζὰ 464 Α) ἰπ εοἷπ δ πβοδδυ]ϊοῖο 5 
ϑοΐθπια Ὀγίπρεῃ, 



βά ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ἤδη γὰρ ἂν ἴσως ἀκολουϑήσαις --- ὅτι ὃ κομμωτικὴ πρὸς 
γυμναστικήν, τοῦτο ὀψοποιικὴ πρὸς ἰατρικήν" μᾶλλον δὲ ὧδε, 
ὅτι ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυμναστικήν, τοῦτο σοφιστικὴ πρὸς 
νομοϑετικήν, καὶ ὅτι ὃ ὀψοποιιμεὴ πρὸς ἰατρικήν, τοῦτο ῥητο- 
ρικὴ πρὸς δικαιοσύνην. ὅπερ μέντοι λέγω, διέστηκε μὲν οὕτω ὅ 
φύσει, ἅτε δ᾽ ἐγγὺς ὄντων φύρονται ἐν τῷ αὐτῷ καὶ περὶ 
ταὐτὰ σοφισταὶ καὶ ῥήτορες, καὶ οὐκ ἔχουσιν ὅτι χρήσονται 
οὔτε αὐτοὶ ἑαυτοῖς οὔτε οἵ ἄλλοι ἄνϑρωποι τούτοις. καὶ 

1. ἤδη γὰρ κτέ. ἈΪϊς ΜαιΒοπιδ εἰ κ 
σοδοτί ζὰ ἀδη ΕἸοπιδπίοη ἀοΓ δ) 18- 
ἰοκεῖι. --- ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυμν. 
Τ1η ἀογ ΕὌΥΠΙΟΙ ἴδῃ} ἐστί δίοίδ. 

[0] 2. μᾶλλον δέ: Ὀοτγοδύρεπά 
-- γρῖ. 44 4Α --- Βἴοῦ ἀσγοῖ γοῖ- 
νοὶ διδηἀϊσαηρ ἀδὺ ογννδο ιβαεηάθηῃ 
Ῥτορογίίοποη ππάἀ ἀαγοῖ Αὐδήδῃπυης 
δυΐῖ ἀ85 ρ8ηΖα δηϊζν οἶα [6 5 γβίδθπι 
σοῦ Βερυ θη. Εδ8 Κῦὔηπίο δυ[{8|1|6ῃ, 
ἀδε8 ἀΐθ Βορ 50} πϊς ἀον Νόοπιο- 
16 ὑπαὰ ποθ ταῖς ἀογ ΡΆ]]οδο- 
Ρ᾿ἶο Ζυδαπιθηροβίο!  νυϊγὰ, ΑἸ] οἷη 
6π6 ἰδὲ ἀΐε ὟΥ ΘΒ δ μας σο ἄἀδη 
εἰποῖρίθη θογμδαρί, αἰδο δυο ἀθη 

εἰ ἰδοΐοη ἀπά ΡΟ]  (ἴβοβαπ, δῖ 
ἀϊς ε68 ἰπ αἰδβο Ὠίδ!ορο δ οἷη δη- 
Κοιιηΐ: ἀΐδβ6 80}} ἀοσὺ Οδβοίζρ  ΌοΥ 
Ζὺῦ ἀοἰίαπρ Ὀγίΐηροθ, πι88 880 

᾿ ῬΙΜΙΟΒΟΡΙ βοῖη, υνῖθ αἷθβ δ οἷ 808 
ἀδγ ππιίαβδεπάσγοη ππὰ εἰπροϊβθηᾶο- 
γοη Εὐδγίογαπρ 'η ἄθη ΒἤοἤΘΥπη σοπὶ 
ϑιδδί ογμο  ]ϊ, 

ὅ. ὅπερ λέγω ὈδΖὶοδί δἷοῖ, νυὶθ 
ἔπη 7, δ εἶπα ἐγ μοτα Αθα ΒΖΓ 8, 
ὮΊΟΡ δυΐῖ 4604 Ο, νο γοῖ ἀ6ὺΓ πδῆθῃ 
Μεγ αἰ δομδ ἀογ δὰ ἀθπβα θη 
Οερεπϑίδηα (με 1Ὁ υπὰ 3.66] 6) Β[οἢ 
Βα μοπᾶθη τέχναι ὑπὰ ἐμπειρίαι 
ἀϊς Ἀοάς ἱεί. δίθδογ Βερυ νυἱγτὰ 
ΕΙΟΣ πὶ ἔδεί ννδγι ποῦ 66 εΓ- 
Βοϊαηρσ ἀ68 οὔθ σεοῦγδυομίθη Αὐ8- 
ἀγυοκοβ (ἅτε περὶ τὸ αὐτὸ οὖσαι) 
ἀμεβεύεθοκι ἀυτοῖ ἀΐε Ῥοτίθ ἅτε 
δ᾽ ἐγγὺς ὄντων), αἶα ἴῃ οἴπαπι ρο- 
νυΐϊδδοη Οεροπδαίζ δίθιθη Ζῃ ἄδη 
ἐδεπ ἀαγροϊορίοη Ῥγορογίίοπεομῃ, ἀϊθ 
δυΐῖ δίγθηρβίο Βουυ δα η(ογβο οὶ- 
ἄππρσ Ὀεγαΐοη. Ὀϊοβθη Οεροηδαΐῖζ 
ἀεὔοκιε μέντοι δὺ8, πὰ ἀκ [π|6]} 
ἄγ νου πογρεβοηάοη ϑδγίθραηπρ βαθεῖ 
τὰ ἀσγοῖ ἀΐο Ῥζοτγία διέστηκε --- 
φύσει Κυγ2Ζ Ζυϑδιηπ οηροίαϑδβί νυ] 6 Γ- 
᾿οῖῖ ππά ἀυγοῖ μὲν --- δέ ἀοπι ϑ'8(2, 
ἄεγ ἀογ Τιᾶρος ἀδσ οἰσδϑηι οίθη 

Αὐδδᾶρα ἰδ, οπίρεοροηροδβοίζί, ἀπά 
ΖΔΓ ἴῃ σοογάϊηϊτγίαπι ὙοΥ δ ἐπΐδ, 
τον ἱπ Ὁ. ἀδγ ϑϑδίζ εἰς μέν 
ππίοτροογάποί ννυῦγάς --- 4. Καὶ 69, 
16, 8. 45 ϑυν]. Ζζὰ διέστηκε ἰδὲ 
ΠΙΟΝῚ δυδρεάγοκί, 880 ἱπ ὑπδ6- 
ΒιΪπιπιίεδίογ ΕΒ ἀδδιηρ 85 ἀδῃ ψοῦ- 
Βογσοβοπάθη Ῥσγορογίοποη, νυοῖοθ 
4116΄ τέχναι 'πά ἐμπειρέαι ἀπιΐδδεαπ, 
Ζὰ δπἰποδηθη, 880 ἰῃ ἀογ ΕΌΤΗΙ 
εἶπο8. Νευίγ, ΡΊαγ. (αὐτά), ἀδ5 δαοὶ 
θεῖ ἅτε ἐγγὺς ὄντων τὰ ἀδηϊοπ ἷδΐ, 
(6 !. υπίδη Ὁ Ζὰ ἐκεῖνο). Απ ἀϊΐ6- 
868 8016 8Ζΐ 510 ἢ) ννερϑη ἀδγ διε πης 
ἀδ5 δέ δη, ἀδ5 εἰσαϑη. οἢ ἀδπὶ ϑδ'πηθ 
ἢδοῖ Ζ! ἄδπι ἔο]σοπάθη  ογθαπι ρ6- 
μιδγί. 

θ0. φύσει ἀγοκί ἀϊθ νν 656 πι]ΐς ἢ 6 
ΕἸσεπβοϊιαῖϊς ἀδΓ Βερνῖο δῦ, 
ΔΠ ἄογοῃ 86} |6 Ὀ61] φύρονται ἀΐθ 
Ῥουβοηθη ἰγοίοη, νεοίονο ἀϊ6 Ττϑ- 
6Γ πηὰ γογίγοίο ἀδγ τέχναι πὰ 

ἐμπειρέαι δὶπάα, ἀστοὶ νοοῖ ἀϊθβϑ 
Ζυρ] οἷ οἢ ἴπ ἀΐο ὟΥ ἐγ ΚΠ οπΚοὶς ἀν Ετ- 
Βοοἰ πα ρσδννο] οἰπίγοίθη, ἴπ ἄθγθη 
Οονίοῖ ἀ16 αγπιϊδοδβυπ ὁογ πη 1ἢ- 
γΤοπὶ ΒερΥ  ροβοπαογίθη ΟΘοθ6η- 
βίδπας {8}: ἐν τῷ αὐτῷ νεϊτὰ νγολ] 
ἄδ5 Θεὐϊεί ἀογ β6616 υπά περὶ ταὐτά 
ἀϊο οἰίδοιεαπ Εγαροθ δπάσδαυίξοῃ 
801|6π, νν85 οὔδη (464 Ο) ζυξαιηπιθη- 
δοίαβοί ἀυγχοὶ περὶ τὸ αὐτό ὈφρΖεϊοῖ- 
μοί νυγάο, ΗΐοΙ νυἱγὰ πὺν δυΐ ἀϊθ 
φνυνεὶ ἐμπειρίαι, τι ἄδπεη ἀΐε ῥητο- 
ρική σομοτί, Βοζαρ σοποπιπιθη, ἀδ 
65 δίοι ἴα ὑεὶ ἀθὺ σϑῆζθη {Ππίργ- 
ΒΌΘΝΟΠΟ ΠῸΓ πὶ ἀἷθ γἱομίρο Εγ- 
[δοβαηρ ἀϊ65685 Βερτ 8 απάἄοϊῖ. Ααῇ 
ἀΐοθδο 316||16 νυϊγὰ πἀπίοη δ20 Α Βο6- 
Ζὰρ δαοποπιηθη. --- Ῥ]αίοη δργΐομξ 
ἀαγαμπι σοηδῦον ἅδον ἀδα ΟΣ ἐπΐ8 
ἀογ ϑορἐ δεκ ὑπά ΒἸΝοιοΥ Κ σὰ οἷη-΄ 
δηάογ, νοὶ! ἀδγ ὕηίεγβοϊιῖθα σοι 
ἴππὶ δο δεῖ δυδί νυν ββοηδο δε ἰοἢ δ6- 
δι πάοί ννἱτά, νυϑηγοηὰ ΟοΥρῖδδ Ομ π6 
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᾿ γὰρ ἄν, εἰ μὴ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι ἐπεστάτει, ἀλλ᾽ αὐτὸ αὐτῷ, Ὁ 
καὶ μὴ ὑπὸ ταύτης κατεϑεωρεῖτο καὶ διεκρίνετο ἤ τὲ ὀψο-- 
πομκὴ καὶ ἡ ἰατρική, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ σῶμα ἔκρινε σταϑμώμενον 
ταῖς χάρισι ταῖς πρὸς αὐτό, τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου ἂν πολὺ 

δ ἦν, ὦ φίλε Πῶλε -- σὺ γὰρ τούτων ἔμπειρος ---, ὁμοῦ 
ἂν πάντα χρήματα ἐφύρετο ἐν τῷ αὐτῷ, ἀκρίτων ὄντων τῶν 
τε ἰατρικῶν καὶ ὑγιεινῶν καὶ ὀψοποιικῶν. ὃ μὲν οὖν ἐγώ 
φημι τὴν ῥητορικὴν εἶναι, ἀκήκοας ἀντίστροφον ὀψοποιίας 
ἐν ψυχῇ ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι. ἴσως μὲν οὖν ἄτοπον πεποί- 

10 ηκα, ὅτι σὲ οὐκ ἐῶν μακροὺς λόγους λέγειν αὐτὸς συχνὸν 
λόγον ἀποτέτακα. ἄξιον μὲν οὖν ἐμοὶ συγγνώμην ἔχειν “ἐστί. 

Βοννιεδίδοϊη ἀ65 ατυ πάθε πἰοὶϊέ Ζὰ 
ἄδθη ϑορϊδίθη δσοζϑἢ] δοΐῃ υν]}}. 

1, ἐπεστάτει. ίδῃ παῖ δῃ βο οδδ 
πιστάται Ζὰ ἀδηΐοη, αἷδ ννυνῖθ (6. 

κυβερνήτης, παιδοτρίβης, ποιμήν, 
Ξυρὶ οἷο δ ισεήμονες δἰπά, Ὑρὶ. 
Ρχτοῖ, 812 Ὁ, ννὸ ἀδγ σοφιστής ἀεῆ- 
αἰεί νυϊγὰ [5 ἐπιστάτης τοῦ ποιῆσαι 
δεινὸν λέγειν, ἃ. ἢ. ἐπιστάμενος 
ποιῆσαι κτέ., εἶπα Βεδηϊ(ίοη, ἀΐα Ζα- 
ο᾽εἰοι οἷπ Βοΐδρίοὶ ἰβδί ἐν ἀδ5 οδἶδθ᾿ 
φύρονται ἐν τῷ αὐτῷ καὶ περὶ 
ταὐτὰ σοφιστὴς καὶ ῥήτωρ. 

ὥ. κατεθεωρεῖτο, Υρὶ. 457 Ο αἷδ 
Βοαι. σῇ καϑεωρακέναι. Ηΐον ἰδεῖ 
οἷης ργάἄΐζοηάς πἀπα δουτγίποϊοπά 6 
Βεοοναονίθππρ στοῦ δἶἴηθαι μὔθογθη 
Βίιαβαάραπκίο δὰ8 ροπιοὶπί, 

Ὁ] 4. τὸ τοῦ ᾿ἀναξαγόρου. Κι. 
41, ὅ, 10. Ηἱΐἷον ἀοεΥ Ζυδίδηἀ, ἀδγ 
ἴῃ ἄοπι Αὐδβάγιοϊς ἀ65 Α. Ὀοζοιοϊμηοί 
δῖ, Απδχᾶροσδς, ἃἀογ ΕἸθαπὰ 65 
Ῥογῖκιοθ, πδὲθ ἀδθογαοϊπδίϊπιιοπά 
πὶ ἄθη Αἰοπι δ κοῦ ἀπά πιϊέ Εἶπι- 
βάσκ θα δη, ἀ8586 ἱπὶ [}τΖυδίδπηά ἀϊΐςα 
ἰδμοπίθ οὐος Αἴοπιο --- πδοῖ ἰδπι 

ἀογ Ζδϑἢ]. πδοῖ Ὡπδηάϊϊον,, αὔοῦ ἴῃ 
Ὀαδεϊ μι οΥ Θυδ ἰᾶϊς νογῃδηάθηῃ “--- 
8116 ζυβαπηπιθη σαπιϑοϊ ὁ ννᾶγο ΟΠ 6 
δοδβιϊπιηίο Οτάππηρ. Ὀΐίεβ6 Ὀγδοδία 
ἀἄδῃη ἀδγ νοῦς οὐον ἀδηϊοηάὰθ Οοἰσί 
ϊποῖη, νυοπὶρδίοπα σὺ οὐ ἀαζι ἄδη 
Αμϑίοδβζ. ϑοῖη βδίζ, ἀδὺ εἱοἢ δυΐ 

- 7616 οἰδοί,δοίαη Ὑογ δ ίπὶϑε6 ὃ6- 
ξοιέ, ἰδυίεία ὁμοῦ πάντα γρήματα 
ἦν. ,ρ!. 1 Εἶπ]. 5 10. Ρίλισα εἷς 
γε 1ππ πὶ ΡΒδθάοη πιθῃγημαὶβ, πα- 
πιθοῦ 72 Ο ἀπά 101 Εἰ, ἴον πιὶϊΐ 
Αηννοβάπηρ δυῖ οἵη ἅδη} 6869 Ὑογ- 
ἔδιιγθεα ἴῃ ρσεϊδιίΐσοη Ὠίηρεη, ἀ86 ἀΐθο 

ῬΙαξοῚΒ δυθζον. ὨὈΐδιομο. 11. ᾿ 

ἀντιλογικοί Ὀείοϊσίεη. ΐεϑαη, ννῖς 
ἄφη Καηδίδη 4685 ϑοϊιοῖη5, ἴ68 Κ͵ΔΓ- 
μβεὶϊΐ 465 Βερσιὶες (ἀογ νοῦς), ννοὶ- 
οἶον δυ ]εοί. Εὐκοηπίπὶβ νυῖο οδ͵]εοί, 
ΕΥΚΟΙθαγκοὶς ἐγιδο ομ. ΟΘογρὶδδ 
ϑοδα ον δο !ἴδη πϊΐ ἀθ5 ΑἸδχ. [εἴτα 
θεκαπηΐ βοΐη ννϑθϑηῃ ἰδγοβ Ὑογμᾶ!- 
8865 Ζῃᾷ Επμροάοκίεβ; ἀοοῖ δοίζί 
ἀϊο5 ϑοκγαΐθθ ὑοῦ! ΠῸΥ ἱπὶ ϑ'οΠΟ ΓΖ 
ὙΟΓΔΙ8. 

6. τῶν τε ἰατρικῶν καὶ ὑγιεινῶν: 
Ὀοϊάο Αὐυδάγἄοϊο δυῖρ νογθαπάθῃ, 
πὶ ἀοηδβοίθοη Βορν  δυθ᾽οοιίϊν υπὰ 
οὈ͵εοιάν κὰ ὈοΖζεϊοΐποη. να. ϑίδαίε- 
πᾶ 290 Ὁ: ὡς ταῦτα ὄντα ἰατρικὰ 
καὶ ὑγιεινά. θὰ παι ὑγιεινόν ἀδ8 
δῖ, νυδ8 ὑγίειαν ἐμποιεὶ (Βίδαις ΙΝ 
444 Ο) ππὰ ἀϊΐς ἑατρικὴ ἐπιστήμη 
τοῦ ὑγιεινοῦ ἰδῖ, 50 ἰεϊ εἷθ ἀἶο Καπεῖ, 
ἀΐς β'οι. ἀδγδυΐ νογβίθῃς, ἀθη ροβαη- 
ἄθη Ζυδίαπα μογζυδίεϊἰθπ. 

7. ὃ μὲν οὖν κτέ. ῬὈδαιέ Κεννὶ 
ἀΐϊε Ετδγίογσυπρ δυΐ ἄθα Ῥαυηκί ζυ- 
τῦοκ, ννϑίομον σὰ οδίρον Ζννϊδοιθα- 
θεπογκαησ (οπὲρ μέντοι) ΑΠ]888 
δορεῦδη ἢδί. 

9, ἐκεῖνο ροϊιί δυῦ ὀψοποιία. )85 
Νοαυίγαπι ἰδ ὑπὶ 80 ΠΙΘΩΥ 8πι Ρίδίςζ, 
νοὶ! ἀδηϊϊέ ἀογ Οοροηδβαίζ σὰ ὃ -- 
φημί ππὰ ἀντίστροφον δαοῖ δρτγδοῖὶ- 
ον δυδσοάγδοϊι ννῖγά. 

10. σέ ἀιγοῖὶ ἀΐο β(6! }απρ Ὀοίοηΐ, 
νυνλϑ ἀογ ζοϊσοπάς Οδροπδδίζ ηἰοῆῖ 
8 δἷοι βοῖιοπ ποίμνγοπάϊρ ογάογίο. 

[Ε] 11. ἄξιον μὲν οὖν. ἨδΞ5 οὖν 
δέ ΙΓ πίον! ἔοϊσογπα; ἄθηη ἀδγ 
Οτυπά ἔοϊρὶ ογβί ἤδοῖ. Εἰ Ὀδζοῖοῖ- 
ποῖ: ππίοῦ ἀΐοβοη {Ππιἰδηάδη, ννΐθ 
πῦη αἰηπιδὶ ἀΐο ϑδοῖς ἰ᾿ἰερί. μέν 
ζεῖσὶ δοῖπο Ἠογκυπῆς δα5 μὴν, ἰδ 581 

ὅ 
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λέγοντος γάρ μου βραχέα οὐκ ἐμάνϑανες, οὐδὲ χρῆσϑαι τῇ 

ἀποκρίσει, ἥν δοι ἀπεκρινάμην, οὐδὲν οἷός τ᾽ ἦσϑα, ἀλλ᾽ 
466 ἐδέου διηγήσεως. ἐὰν μὲν οὖν καὶ ἐγὼ σοῦ ἀποκρινομένου 

μὴ ἔχω ὅτι χρήσωμαι, 
ἔα με χρῆσϑαι᾽ δίκαιον γάρ. 
εἴ τι ἔχεις χρῆσθαι. χρῶ. 

ἀπότεινε καὶ σὺ λόγον, ἐὰν δὲ ἔχω, 
καὶ νῦν ταύτῃ τῇ ἀποκρίσει 

ΧΧΙ. ΠΩ... Τί οὖν φής; κολακεία δοκεῖ σοι εἶναι 

ἡ ῥητορική; 
ΣΩ. Κολακείας μὲν οὖν ἔγωγε εἶπον μόριον, ἀλλ᾽ 

οὐ μνημονεύεις τηλικοῦτος ὦν, ὦ Πῶλε; τί τάχα δράδεις ; 
ΠΩ.Δ. “46 οὖν δοκοῦσί σοι ὡς κόλακες ἐν ταῖς πόλεσι 

φαῦλοι νομίζεσθαι οἱ ἀγαϑοὶ ῥήτορες; 
ΣΩ. Ἐρώτημα τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς ἢ λόγου τινὸς ἀρχὴν λέγεις ; 
ΠΩ.4. Ἐρωτὼ ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὐδὲ νομίξεσϑαι ἔμοιγε δοκοῦσιν. 
ΠΩΛ. Πῶς οὐ νομίζεσϑαι; οὐ μέγιστον δύνανται ἐν 

ταῖς πόλεσιν : 
ΣΩ. Οὔκ, εἰ τὸ δυνασϑαί γε λέγεις ἀγαϑόν τι εἶναι 

“ ’ 
τῷ δυναμένῳ. 

4 4΄ 

ἈΌΘΓ Δι οἢ ἀυγοι ἀδ6 [οἰσοπάς ἐμοί 
οἴπθη Οδεροπβαίζ ἀδηκαη. Ὶ 
ἈροΪ]. 41 ΚΕ. 

466 Α] 7. Τί οὖν κτέ. Ῥ. ταῦτ 
δ'ον δα, πὶ ἀδ5 ΑἸαί ἀδ8 γαρεπάθη 
ὙΥΘΟΓ τὰ θογπθῆπιδῃ,. Ζοῖὶσί Δ06Γ 
ἀυγοῖι ἀἰθ ΘΒ! οἰ σκοῖς (νρὶ. οὔδα 
462 Ο δ7, 18 πιΐΐί ἃ. Βεπι.) υπὰ ὕ]π- 
δοπαπίρκοῖς προβοιῖοκ ππὰ πδοῖ- 
πο Κααπικεῖί, ὈδΒῸΓ ἀΐα ἔοϊρβοπάθ 
Ζαγοοϊιίννοϊβαπρ, ἱπ ὧδ μὲν οὖν 
(ἐπιπιο) δῦδηδο σοῦγδυσμί 18(, ννυΐδ 

γὶϊ, 44 Β͵ 
Οδρ. ΧΧΙ. [466 Α] 10. τί τάχα 

δράσεις ; ννᾶ8 80}} ἀδεα ννογάδῃ ὃ ἡδπι- 
ἰἰοἢ ἀθπιπδοϊιδί, ἱπὶ ννοἰΐθγαπ νυ δα 
ἀε86 Οεδργδοιιϑ, νγθππ ΠΟΟΙ ργῦβΖζογε 
ΑὨΘΡΥ ΟΝ δὴ ἀδ5 Οεαἀδοϊίηϊδ σα- 
πιδονέ τινογάδη τη ὔββοῃ ὑπά ἀδ85 Ετ- 
δεοπΐα δὰδ ἀθπ ἔγάβογθι Ζυροδίδηά- 
ἢ 586 ῃ δεζοβθη νυογάδη 850]]. 

11, ἐν ταῖς πόλεσι ἰδῖ αὐ φαῦλοι 
νομίξεσϑαι τὰ νογθίπάοη, πἰομί πιϊΐ 
ὡς κόλακες, ἀδ5 δὺ8 ἀοη 5΄ππ ἀ68 
ϑοκγδίοβ θερτάη ἀδπὰ γογδηρβ βομίοκι 
τὰ, Ὠαρέρεπ ἰδΐ ἀγαϑοί υπίοτ- 
δοβομβοῦδη, πὶ οἷπεπ ΤΙ Θγβργα οὶ 
Ζαᾳ οὑζίαεϊοη. ὙὍα!ὶ. 469 Α (78, 4). 

Εἶπ οἰροηί ! οὴς ἘΙἀογΙοσαηρ ἀ65 
Βοϊκγδίββ νογβθοδί Ρ, εἰονῦ; ἀπο Σ 
ΒοΠ δ ΟΥ βοῖποῦ Βομδυρίθηρσ Κοΐπθη 
Βοάοῃ. [Ιἢπὶ Κοιμπηΐ 65 δον πἰσῃΐζ 
δυΐ ἄθη Βορυ ἀν ΒΒοίονϊς δη, 
βοπάογῃ δυΐ το Οοἰίπηρ ἱπὶ ΡῈ - 
Και, ΑὐΠΆδ] 6 πα ἰδὲ, ἀ848 ϑοκτγδίο 
Ζνν οὶ 610, ΟὟ 6Γ ἀϊΐθ ᾿Αϑαβζοσυὴρ ἀ65 
ῬοΪοβ αἱβ ΕἼαρο οὐδὸν Βομαυρίαησ 
παηθη 801}, ἀὰ ΠΡ ἀδ8 ἔγαροπηάα 
ἀρὰ 8η ἀεΓ Βρίτσο ἀε5 ϑεαίΖοι διαὶ, 
βοπδὲ ἀΐθ Ῥαχίίκοὶ πιὲΐ δον υνδοιοτεχ 
Βοίοπαπηρ πδοϊμιρεβοίζί νυν σὰ, 80ο- 
Κγαΐαβ νν}}} αἰδὸ νυοδϊ ΠῸΓ δηασιιϊίθῃ, 
ἀδ85 ἀΐθ ΕἾδρο ἀϊδεκιίϊδοῖ δοὸ αη- 
βίαι δ ἰδ, ἀ858 Ἰηδη δἷ6 88 οἷῃδ 
ὈΪοδΖ γι δέουίβοΒ6, ἄσγοῖ ννο]οῖθ 
Ῥο]ο5 ΠΣ δεῖμα οἶσεπα  Μοϊππηρ 
Καπά σἷδι, Ὀο γδοδίοη πιδοιία. αὶ. 
ππίοη Ο 

[Β] 16. οὐδὲ νομίξεσθϑαι ἀδ58 φαῦλοι 
νομίξ. ὈθογὈϊοίοπά : δα δῦ ΚᾺΓ 
Κεῖπο σεἰίαππρ, Ζα νομέξεσθαι τ]. 
Ατἱβίοριι. ῬΥ οἴκοι 962: ὅτ᾽ ἐγὼ (ἀον 
δίκαιος λόγος) τὰ δίκαια λέγων 
ἤνϑουν καὶ σωφροσύνη νενόμιστο 
(π σἀοἰίαπρ ννδυ). 

10 

Ιὅ 
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ΓΟΡΓῚΑΣ (46ὅ. 466) ἼΧΙ 

ΠΩ... ᾿4λλὰ μὲν δὴ λέγω γε. 
ΣΏ. Ἐλάχιστον τοίνυν μοι δοκοῦσι τῶν ἐν τῇ πόλει 

δύνασϑαι οἱ ῥήτορες. 
ΠΩ... Τί δέ; οὐχ, ὥσπερ οἱ τύραννοι, ἀποκτιννύασί ( 

δτε ὃν ἂν βούλωνται, καὶ ἀφαιροῦνται χρήματα καὶ ἐκβάλ- 
λουσιν ἐκ τῶν πόλεων ὃν ἂν δοκῇ αὐτοῖς; 

ΣΩ. Νὴ τὸν κύνα, ἀμφιγνοῶ μέντοι, ὦ Πῶλε, ἐφ᾽ 
ἑκάστου ὧν λέγεις, πότερον αὐτὸς ταῦτα λέγεις καὶ γνώμην 
σαυτοῦ ἀποφαίνει, ἢ ἐμὲ ἐρωτᾶς. 

ΠΩ.Μ. ᾿4λλ᾽ ἔγωγε σὲ ἐρωτῶ. 
ΣΩ. Εἶεν, ὦ φίλε᾽ ἔπειτα δύο ἅμα μὲ ἐρωτᾶς; 
ΠΩ... Πῶς δύο; 

ΣΩ. Οὐκ ἄρτι οὕτω πὼς ἔλεγες, εἰ οὐχὶ ἀποκτιννύασιν ὮὉ 
οὗ ῥήτορες οὗς ἂν βούλωνται, ὥσπερ οἷ τύραννοι, καὶ χρή- 

4 -"“7: “« μ᾿ κω 

15 ματα ἀφαιροῦνται καὶ ἐξελαύνουσιν ἐκ τῶν πόλεων ὃν ἂν 
δοκῇ αὐτοῖς. 

Πώ.1. Ἔγωγε. 
ΧΧΙ].. ΣΩ. Μέγω τοίνυν δοι. ὅτι δύο ταῦτ᾽ ἐστὶν 

ἐρωτήματα, καὶ ἀποκρινοῦμαί γέ σοι πρὸς ἀμφότερα. φημὶ 
20 γάρ, ὦ Πῶλε, ἐγὼ καὶ τοὺς ῥήτορας καὶ τοὺς τυράννους 

δύνασϑαι μὲν ἐν ταῖς πόλεσι σμικρότατον, ὥσπερ νῦν δὴ 
ἔλεγον᾽ οὐδὲν γὰρ ποιεῖν ὧν βούλονται ὡς ἔπος εἰπεῖν. 
ποιεῖν μέντοι ὅτι ἂν αὐτοῖς δόξῃ βέλτιστον εἶναι. 

ΠΩΛ. Οὐκ οὖν τοῦτό ἐστι τὸ μέγα δύνασϑαι; 
ΣΩ. Οὔχ, ὥς γέ φησι Πῶλος. 
ΠΩ. Ἐγὼ οὔ φημι; φημὶ μὲν οὖν ἔγωγε. 

1. μέν -ἐ μήν τοῖο. Κι. 69, 
8ὅ, 1 

ῶ. τῶν ἐν τῇ πόλει: κ5. Κτ, ὅ0, 
δ, ὅ. 
[0] 4, ὥσπερ οἷ τύραννοι. ῬοΪ]ος 

γΥΪἿΪ] αἱΐ ἀΐοβοπι γεγο εἶο ἀΐς Β6- 
ἀοαίυηρ δοΐπον Καυηεῖ οὐ οῦεη, νυνδὴ - 
γτοηᾶ οὐ ἴσο “{{Π᾿ θη Ὁ ΘΛ ἀδ- 
αϊξ πἰοἀογάγδοκί. Εν νυδπάοὶ ἀθῃ 
δἰἀγκαείθη Αὐδάγυοκ ἄον ὙΥΊΓΚΙοἢ - 
Κοὶξέ δὴ, πίομε οἷπε {Ππι8οϊιγοεϊ δα πρ 
εἷΐς οἷοί τέ εἰσιν ὰ. ἀσὶ], Ὀίοκον 882 
δε, Δθσι ΠῸΓ ἄον ΕὌΓαι πδοῖ ΕἾΔΡΟ, 
ΒΌΤΙΟΝ( ΔΌΘΥ ἴῃ ἀογ Τμδί ἀ685 Ροἷοξκ 
οἰπαηρ 888. 
11. Εἶεν: ΔΌΒΟΝ]Ἰοβζοπὰ ἀπά δη- 

πε θη (νρ]. Αροὶ. 19 Β) ντυῖὶϑ ἴπι 
Ὁ. τσυιν!’ Ὀΐς πιοεῖονν ἅγάϊΐρε ΕὌΤΠΙ 

νυϊγὰ δὺ8 ἀεὺ βομγοϊδαηρ εἶξε τεα εἴῃ 
ἐγκιᾶγι, --- δύο πϑπι οι ὃν ἂν βού- 
λωνται ππὰ ὃν ἂν δοκῇ αὐτοῖς. 

Οδρ. ΧΧΙΠ. [Ὁ] 21. δύνασϑαι μέν. 
δεν ἀἰεροηδβδίΖ ᾿ἰδἱ δίᾶν κοῦ δ8 ἀυ τοῦ 
δέ ἀπεροάνδοκί. 

22, ὡς ἕπος εἰπεῖν 50}}]1|65Ζ{ 5] οἷὴ 
8ἃῃ ἀϊς Νεορδίϊοη 8ῃ., αὶ. ζὰ 4608 
(28, 20). 

[Ἐ] 86. οὔ φημι (τ690) ἴαϑδι οὐχ 
ὥς φησι τυβδιιπιεη. Ῥοΐοβ νογβίϑμε 
Βοκγδίεβ "ἱομί, ἀν αἷς Ποἰροπ ἃ 685 
Ζυρεβίιδηάη]5565 πὶ Αὔρο ᾿δί, ἀ8885 
ἀογ Μδοβι θεῖς οἷα α' αἱ δοῖ, ϑίδίς 
ΔΌΟΥ Ζι ἔγαροῃ, Ὀοδυρίεί Ροΐοα ΠῸΓ 
ἵπι ὁπ α πάθη Τοπο νυ οἱΐογ. θδηη 
ἀϊε ΕἾαρα ἰδ νυυϊϑάθὺ 80Γ γποίοσ βοῇ, 
αἷς ἀδπὶ Αὐϑάτγυοκ ἀον Εἰπίγ βίαπρ, 

δῈ 

Ε 
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ΣΩ. Μὰ τὸν --- οὐ σύ γε. ἐπεὶ τὸ μέγα δύνασθαι 
ὴς ἀγαϑὸν εἶναι τῷ δυναμένῳ φὴς αγαῦὸν δξίναι τῷ υναμενῷῶ. 

ΠΩ... Φημὶ γὰρ οὗν. 
Φ . λ ον. « 

ΣΩ. ᾿Αγαϑὸν οὖν οἴει εἶναι, ἐάν τις ποιῇ ταῦτα, ἃ ἂν 
δοκῇ αὐτῷ βέλτιστα εἶναι, νοῦν μὴ ἔχων, καὶ τοῦτο καλεῖς ὅ 
μέγα δυνασϑαι; 

ΠΩ... Οὐκ ἔγωγε. 
Σιῷ. Οὐκ οὖν ἀποδείξεις τοὺς ῥήτορας νοῦν ἔχοντας 

461 καὶ τέχνην τὴν ῥητορικὴν ἀλλὰ μὴ κολακείαν, ἐμὲ ἐξελέγξας ; 
εἰ δέ μὲ ἐάσεις ἀνέλεγκτον, οἵὗ ῥήτορες οἷ ποιοῦντες ἐν ταῖς 10 
πόλεσιν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς καὶ οἵ τύραννοι οὐδὲν ἀγαϑὸν τοῦτο 

κεκτήσονται. ἡ δὲ δυναμίς ἐστιν, ὡς σὺ φής, ἀγαϑόν, τὸ 
“ »-Ὕε “ “- . δὲ ποιεῖν ἄνευ νοῦ ἃ δοκεῖ καὶ σὺ ὁμολογεῖς κακὸν εἶναι" ἢ οὔ; 

ΠΩ... Ἔγωγε. 
ΣΩ. Πῶς ἂν οὖν οἱ ῥήτορες μέγα δύναιντο ἢ οἵ τύ- 15 

ραννοι ἐν ταῖς πόλεσιν, ἐὰν μὴ Σωκράτης ἐξελεγχϑῇ ὑπὸ 
Πώλου ὅτι ποιοῦσιν ἃ βούλονται; 

ΠΩ... Οὗτος ἀνήρ --- 

ἀδν Ῥοϊοβ ποοῖι πιϊξέ Ναομβάγαοϊκ (μὲν 
οὖν --ι ἱπιπιο) βοῖπθ υνδῖγε Μοείπυαπα 
οηἰσοροηβοίζί, Δ ΠΟΥ πιὰ 88 ΘοκΚΙΥαίθδ 
θά ἀΐε ϑ.6}}|6 ἀ65 Εδρεπάθῃ ἄδογ- 
ΠΟΘ, πη6Π. 

᾿ς 1. Μὰ τόν ταϊὶ νεγβοϊιννοίσαπρ ἀ68 
Ναιπιθῃβ δέον, 2. Β. Αὐἱβίορῃ. ΕἸ βοῖ 6 
1874: μὰ τόν, ἐγὼ μὲν οὐδ᾽ ἄν, εἴ 
τις ἔλεγέ μοι τῶν ἐπιτυχόντων ἐπι- 
ϑόμην κτέ. Ὧον ϑοβιοίϊαθέ βαρί: 
εὐλαβείας χάριν. Μδπ ΕΒ] ἄδτὶ- 
6Ώ8, (858 ἄμ ΕἸΠΠραο, ἀΐο 4|16ὁ5 ζὰ 
δη οη ογἰδαυί, ἀϊ6 οί ουδγι σ ΘΠ ΟΥ 

νογείδυκί, Ῥδββοῖθα ἡ πάοί ἱπὶ θ6αῖ- 
βοίθη δίαίί, Ζα φῇς 8. ἀ. Κτ, ΑΠΒ. 

8. γὰρ οὖν οἵ ἴῃ Ζυδίλππιοιάδη 
Απίννοτγίθη. 

ὅ. νοῦν μὴ ἔχων ἰδί εἷη Ζυβδαίξ, 
ἀδγ σὰ ἀδὺ ναβϑῃ Βοβι πη (68 
Ῥοΐοδ δι βίος δοβοῃ σοιιδοῖιί ννθγάθηῃ 
Καππη, ὨΙΟΥ͂ ΔΌΘΥ πὶ 80 ΠΟ ἢν ὈδΥΘΟῖ - 
ἐἰσὶ ἰδ, νυοἱ! ϑοκγαίθς ἀϊ6 Β]ιοίονὶκ 
σοῦ ἄἀδπὶ Βορε ο ἀθν Καπεί δπδρο- 
δομίοβαοη ππὰ δἷἰΘ Ἠδυρίπιουκπι δὶ) 
ἀΐοδοσ ἄθῃ λόγος πἰπροδίθ! ς ̓αίζα. 
5. τὰ 466 Α (68, 2). 

8. Οὐκ οὖν ἀποδείξεις κτέ. Ὧδ8 
Εἰαἰαγαπι ἴθ ἀογ Ετγαρα ἱπιὶ ἴπη 
εἶπον Αὐῇὲοτγάοταηρ. 8. Κα. ὅ8, 7, 4. 
Ὅοδθεν ἀθπ Αοουδαίϊν οἶποβ ϑυνδίδηί. 

(τέχνην . . . κολακείαν) 815 οΟὈ] 468 
Ῥτδάϊοαι ὑεὶ ἀποδεικνύναι 8. ΚΥ. 
δ, ὃ, 1. ῬΑδον ἰδὲ ἀΐς Εγρᾶπζαης 
οὐδοῦ Ηϊησυξάραηρσ νοη οὖσαν πδοἢ 
κολακείαν υπηδίμσ. θοπδο ππίθη 
δεὶ κεκτήσονται. ἢν Αοτἶδί ἐξελέγ- 
ξας ᾿ᾶ8ε{ 5'οἢ. ἀσγοῖ ἔοϊσαπάθη ἀπ6- 
ἀγαοῖκ ἀφας οἷ πιδοῦθη: “νυϊγϑὶ ἀὰ 
ἄθηῃ Βοννοΐς ᾿Ἰοίοσγπ, 80 μαδί ἀὰὺ πιΐοῖι 
νυ7ϊάονϊορσί". 

19. ἡ δὲ δύναμις κτέ. 8. ἀ. Κτ. 
Αὐδ. ΐς ῬΥΜοτία δπίμα!ίθη ἀΐς οἷπα 
ἀεγ γογαιυδβδοίζαηροη, 808 νυν σμϑα 
βοΐποη δοΐοη οὔθ (466 ΕΒ) δυεβρο- 
Βρσοοδοπθη πὰ πδοῖμον (πῶς ἂν... 
μέγα δύναιντο) ννθἀ ΓΟ ίοη ὅδ Σ 
Ὀορτγάπάοί. Ὀ16 δηάγο γογδυββοίσυῃρ 
᾿ἰοσί ἰπ ἀθαὶ ϑαίζ, ἀδι5 ἀΐς βϑάποῦ 
ἀαγίη, ἀδδ5 δἷο {μυπ, νγυδ8 ἰποη θ6- 
᾿ἰοί, πἰονία ρσαυίο5 Ὀοοϊίζεη. Ὦζοῦθοῦ 
ἀΐε Ατέ ἀθβ8 ϑ' "8565 5. Αηἢι. Ζ. ἀ. 
Αὐδ. ἃ. 6. 5. 61. . 

[467 Α] 16. ἐὰν μὴ ἐξελεγχθῇ 
ἰτἰξε δὴ ἀΐθ 5.61}|5 ἀ68 ἴῃ 466; οὐκ 
οὖν ἀποδείξεις κτέ. ΘοηςΒαϊίδποα 
Αὐδάγαοκα. ἴδεῦον ἀΐθ ρὑγᾶρπδηίο 
Βεάφαίαπρ νοῦ ἐλέγχειν “νἰάον]θβοπ 
απὰ ἀδάθγοι Ὀοννοιβεη 5, 482 Β. 

[Β]18. Οὗτος ἀνήρ --- Αροδίορεξο. 
Ῥοΐοκ νυοΐδὲ πἰονέ, νυᾶβ ΕΓ ϑᾶϑϑῃ 80]}] 
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ΣΩ. Οὔ φημι ποιεῖν αὐτοὺς ἃ βούλονται᾽ ἀλλὰ μ’ ἔλεγχε. 
ΠΩ. Οὐκ ἄρτι ὡμολόγεις ποιεῖν ἃ δοκεῖ αὐτοῖς βέλ- 

τιστα εἶναι, τούτου πρόσϑεν; 
ΣΩ. Καὶ γὰρ νῦν ὁμολογῶ. 
ΠΩ... Οὐκ οὖν ποιοῦσιν ἃ βούλονται; 
ΣΩ. Οὔ φημι. 
ΠΩ.Δ. Ποιοῦντες δὲ ἃ δοκεῖ αὐτοῖς : 
;Σ 8. Φημί. 
ΠΩ. Σχέτλια λέγεις καὶ ὑπερφυῆ, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Μὴ κατηγόρει, ὦ λῷστε Πῶλε, ἵνα προσείπω σε 

κατὰ σέ᾽ ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἔχεις ἐμὲ ἐρωτᾶν, ἐπίδειξον ὅτι ψεύδο- ( 
μαι, εἰ ὃδὲ μή, αὐτὸς ἀποκρίνου. 

ΠΩ... ᾽41λλ᾽ ἐθέλω ἀποκρίνεσϑαι, ἵνα καὶ εἰδῶ ὅτι λέγ 
ΧΧΙΠΠ. ΣΩ. Πότερον οὖν σοι δοκοῦσιν οἵ ἄνϑρω 

16 τοῦτο βούλεσϑαι, ἃ ἂν πράττωσιν ἑκάστοτε, ἢ ἐκεῖνο, 
ἕνεχα πράττουσι τοῦϑ᾽ ὃ πράττουσιν; οἷον οἱ τὰ φάρμακα 
πένοντες παρὰ τῶν ἰατρῶν πότερόν σοι δοκοῦσι τοῦτο βού- 
λεσϑαι, ὅπερ ποιοῦσι, πίνειν τὸ φάρμακον καὶ ἀλγεῖν, ἢ 
ἐκεῖνο, τὸ ὑγιαίνειν οὗ ἕνεκα πίνουσιν ; 

ΠΩ. Δ. 4ῆῇλον ὅτι τὸ ὑγιαίνειν. 
ΟΣΩ,. Οὐκοῦν καὶ οἱ πλέοντές τε καὶ τὸν ἄλλον χρη- 

ματισμὸν χρηματιξζόμενοι οὐ τοῦτό ἐστιν ὃ βούλονται. ὃ ποι- 
οὔσιν ἑκάστοτε᾽ τίς γὰρ βούλεται πλεῖν τε καὶ κινδυνεύειν 

νοῦ δίδυποη. ον νο] !εἰδηάΐσε Ατὑ- 
ἀτγοοῖκ ογβοϊεϊηῖ 489 Β. Υα]. δ02 Ο. 
ἽΝΟΟΙΝ βίδγκον ἀγἤοκί κἱοῖ βοεΐης Ἅοσ- 
τυυπηἀοτυηρ υηἀ ἀδπηῖς βεΐη Νέδηροὶ 
δη δ δ ΚΟ ἴῃ ἀθη ΤΥ ογίθῃ σχέτλια 
λέγεις καὶ ὑπερφυῆ αὑ6. σχέτλιος 
ἰδ ἀεγ Ηοπιογίβονοη ϑργδοῖθ εηί- 
ἰδ πί, ἀοτί ΔΌΘΥ ΠΌΓ νοῦ Ῥογβοπδη 
βοργαυονί. ὑπερφυής ἰδὲ νην ἀδὺ 
δἰιἰδοῆθη βϑργδοῖθ πίομβεέ ἰγοιηά, 
Κοιιί ΑὔοΓ Ὀεὶ Ρ]αίοι δ6ΖΟΣ ᾿ἷθν 
ππὰ 477 Ὁ πον ἰῃ δάυουθδ ον ΕὌΥΩι 
ΥΟΥ. 

8. τούτου πρόσϑεν Καπη 811|6γ- 
ἀϊησε δἷβ βρδίοσο Ζυβαὶξ ΔΒ οἷδοῦ 
Εν δυίεγαηρ νοῦ ἄρτι δὈαίγδοιίοί 
ννογάθῃ, δΌΘΥ δ οἢ ἃ]8 δἷπθ πιΐπιΐδοῖ 
ΒΟΥ νυν γκβᾶπια ϑϑίοϊροσθηρ “δοδῃ 
ογαί.... γῸΓ οἴπορ ΑΘ ΠΌ] οἰ", ννο- 
αἱ ἀϊς ϑιο! ππρ δπὶ ϑ'οΒ] 456 5 ΘὮΓΥ 
ΓΕ ΧῚ 47 ΣΤ 0) ἩΣΤῚ Ἃ ᾿ 

10. ὦ λῷστε Πῶλε. Ῥαγοπαιιδεῖςα 

πδοῖι Αγί ἀε8 Ρο]οβ (ο Βοσῃ οὶ οὈΐοΥ 
ῬοΪϊοδ). 83. Ζζὺυ 448 Ὁ. 

ΟΡ. ΧΧΙΠ. δϑοκγαίεβ θερίππὶ 
βοῖπς Βεννο δ γα ηρ κί ἀεΥ πίοι - 
βομοϊάπηρς ἀογ ΤΙιδαρκοῖς πα 468 
Ζνθοκεοβ ἀσγβοίθοη. (ΑΘμηΠ οἷ Μ6- 
ηοη 77 ΟΠ) Ῥὸν Εἰηέγιες 465 Ζννθοῖ- 
θερτ 8 ἰη ἀΐος ῬὨΪοδορἷς δ Θροσδ6- 
δο οηα --- (οἰδο]ορίδομο Απδομδα- 
υην. ΡΙ]αίου Εἰονίσηρ δυῦ ἀδ8 8Ὁ- 
δοϊΪυί Οαυίε νυἱγὰ ἀδάσγοιν Ὀοάϊηρί. 

[Ὁ] 21. οὗ πλέοντες. 16 ατοβΖ- 
ἢδηάΐον δἱπὰ σοπιοΐπί, νυοομς ἄθογ- 
βοοϊδοι θη Ἠδπάρὶ ἰγοΐθοη. Ζῃ δ- 
δομίοη ἰδ ἀΐς Κ'ΥΠπο  γδὶβ ἴῃ ἀ6Γ 
Ὑγοτίδίο αν, ἰῃ ἀοΥ εἰς ἀΐδ παίᾶτγ- 
Ἰοῖο Εὐσωμοῖὶ ἀφ Οοοργδοϊοθ ζα 
δὐκοπηοη οσἷδί. 8. ϑυῦ)οος σοῃ 
ἐστίν ἰεῖ ὃ ποιοῦσιν, 160 οὐ τοῦτο 
ὃ β. ἀδΔ5 Ριδάϊςαί. Οὐκοῦν δίδξον 
ἀδγ ΕἾαρε ἰδιβί ἀΐος Βεἀοαίπηρσ ἀοΥ 
Μεγποίβαπρ πἰονί τ ἢν ΟΥ ΘΠ ΠΘΏ. 

δίς. ,ὕ 

" 

ῃ 



το ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

καὶ πράγματ᾽ ἔχειν; ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, οἶμαι, οὗ ἕνεκα πλέουσι, 
πλουτεῖν᾽ πλούτου γὰρ ἕνεκα πλέουσιν. 

ΠΩ... Πάνυ γε. 
ΣΩ. "Ἅλλο τι οὖν οὕτω καὶ περὶ πάντων, ἐών τίς τι 

πράττῃ ἕνεκά του, οὐ τοῦτο βούλεται, ὃ πράττει, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, 
οὗ ἕνεκα πράττει; 

ΠΩ... Ναί. 

ΣΩ,.. 49 οὖν ἔστι τι τῶν ὄντων, ὃ οὐχὶ ἤτοι ἀγαϑόν γ᾽ 
ἐστὶν ἢ κακὸν ἢ μεταξὺ τούτων οὔτε ἀγαϑὸν οὔτε. κακόν ; 

ΠΩ... Πολλὴ ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν λέγεις εἶναι ἀγαϑὸν μὲν σοφίαν τε καὶ 

ὑγέξιαν καὶ πλοῦτον καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα, κακὰ δὲ τἀν- 
αντία τούτων; 

ΠΩ... Ἔγαωγε. 
ΣΩ. Τὰ δὲ μήτε ἀγαϑὰ μήτε κακὰ ἄρα τοιάδε λέγειρ. 

408 ἃ ἐνίοτε μὲν μετέχει τοῦ ἀγαϑοῦ, ἐνίοτε δὲ τοῦ κακοῦ, ἐνέοτε 
δὲ οὐδετέρου, οἷον καϑῆσϑαι καὶ βαδίξειν καὶ τρέχειν καὶ 
πλεῖν, καὶ οἷον αὖ λίϑους καὶ ξύλα καὶ τάλλα τὰ τοιαῦτα; 

οὐ ταῦτα λέγεις; ἢ ἄλλ᾽ ἄττα καλεῖς τὰ μήτε ἀγαϑὰ μήτε 
κακά; 

ΠΩ... Οὔκ, ἀλλὰ ταῦτα. 
ΣΩ,. Πότερον οὖν τὰ μεταξὺ ταῦτα ἕνεκεν τῶν ἀγαϑῶν 

πράττουσιν, ὅταν πράττωσιν, ἢ τἀγαϑὰ τῶν μεταξύ; 
ΠΩ. Τὰ μεταξὺ δήπου τῶν ἀγαϑῶν. 
ΣΩ. Τὸ ἀγαϑὸν ἄρα διώκοντες καὶ βαδίξομεν, ὅταν 

βαδίξωμεν, οἰόμενοι βέλτιον εἶναι, καὶ τὸ ἐναντίον ἕσταμεν, 
ὅταν ἑστῶμεν, τοῦ αὐτοῦ ἕνεκα, τοῦ ἀγαϑοῦ᾽ ἢ οὔ; 

ΠΩ. Νναί. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ ἀποχτίννυμεν, εἴ τινα ἀποχτίννυμεν, 

ΟἸδββεὴ σοῦ ΟἴἊίογη: ρεϊδίϊΐρα, [οἱ - 1. πράγματ᾽ ἔχειν οπίθρτίοδέ ἴῃ 
ὑ Ιἰοῖα πὰ ἅσδΖογο. --- Ζυ ἀδπὶ Μ|Ι- Ρδδβείγθηι βϑίπηθ ἄθπι δοίΐνθη πραγ- 

ματα παρέχειν. 
[Ε] 10. Πολλὴ ἀἄ. ὯΪ6 Απίνοεί 

δ οὔπο Βδοϊδίονς δυΐ ἀἷο ΕὍΤΙ 
ἀογ ΕἾαρο, νυϑίσῃο ΣῸΓΣ γογποϊπυηρ 
Ηἰπποῖσί, πδοὸλ ἄδηι β΄'πη ροὈΪ] 6, 
86 ρσίηρο ἀΐε Βοδβδυρίαηρ νόυθοῦ: 
οὐδὲν ἔστι τῶν ὄντων, ντοΐοθεῖ ϑηΐ- 
δοιοάδη Ὀοϊρεδ πες νυϊγά. αὶ. Σὰ 
466 Α (66, 11 κα. ἀ, Ε). Απάετρ 
460 Α (28, 93). 

11. σοφία, ὑγέεια ἀαπὰ πλοῦτος 
δἱπὰ Ἀεργδδοπίδηίεη [ἂς ἀΐς ἀτοὶ 

ἰογθῃ Ζυνϊδοθη συΐς πηὰ Ὀδδβ6 φοβ- 
ΤΟ βοόονοΐ! ΤΙ δι ρκοϊίοη 816 δυσὶ 
ίηρα. , 

[468 Α] 18. οἷον αυὅ: οδεγρσδηρ Σὰ 
οἶποῦ πϑῦδη Οἷδϑβο νοπ Βοϊίδβρίοίδη, 
᾿πάοπι αὖ δἷοῦ Ζῃν Βεαἀευπίαπρ “ἔογ- 
ΠΟΙ᾿ ΔΟδο ινυδοβί. ᾿ 

[Β] 26. βέλτιον, πϑη!ἰοἷ αἰς ἀδ8 
Οορσοηίθεῖ!, θγ δουΐίδοϊις ἔδδδί ἀΐδ 
ϑασθθ 8] οπιοῖποῦ ὑπὰ δοίζί ἀδγα 
ὅδε Ῥοεὶείν οὐον ϑυρονίδιίίν. ΓΥαὶ. 
Αροϊ. 194. Κυῖι. δά Β. Κν. 49, 6. 

ὅ 
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καὶ ἐκβάλλομεν καὶ ἀφαιρούμεϑα χρήματα, οἰόμενοι ἄμεινον 
εἶναι ἡμῖν ταῦτα ποιεῖν ἢ μή; 

ΠΩ... Πάνυ γε. 
Σῷ. Ἕνεκ ἄρα τοῦ ἀγαϑοὺ ἅπαντα ταῦτα ποιοῦσιν 

ὅ οὗ ποιοῦντες. 

Πῴ 4. Φημί. 
ΧΧΙΥΝ. ΣΩ. Οὐκ οὖν ὡμολογήσαμεν, ἃ ἕνεκά του 

ποιοῦμεν, μὴ ἐκεῖνα βούλεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, οὗ ἕνεκα ταῦτα 
ποιοῦμεν: 

ΠΩ... Μαλιστα. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα σφάττειν βουλόμεϑα οὐδ᾽ ἐχβάλλειν ἐκ 

τῶν πόλεων οὐδὲ χρήματα ἀφαιρεῖσθαι ἁπλῶς οὕτως, ἀλλ᾽ 
ἐὰν μὲν ὠφέλιμα ἢ ταῦτα, βουλόμεθα πράττειν αὐτά, βλα- 
βερὰ δὲ ὄντα οὐ βουλόμεϑα. 

τὰ κακά. 
τί οὐκ ἀποκρίνῃ: 

ΠΩ.1. ᾿4ληϑῆ. 

τὰ γὰρ ἀγαϑὰ βουλόμεϑα, ὡς 
15 φὴς σύ, τὰ δὲ μήτε ἀγαθὰ μήτε κακὰ οὐ βουλόμεϑα, οὐδὲ 

ἦ γάρ; ἀληϑῆ σοι δοκῶ λέγειν, ὦ Πῶλε, ἢ οὔ; 

ΣΩ. Οὐκ οὖν εἴπερ ταῦτα ὁμολογοῦμεν, εἴ τις ἀπο- 
20 χτείνει τινὰ ἢ ἐκβάλλει ἐκ πόλεως ἢ ἀφαιρεῖται χρήματα, 

’ χὰ] ρᾳ»Ρ’ ’ » 6 “- 

εἴτε τύραννος ὧν εἴτε ῥήτωρ, οἰόμενος ἄμεινον εἶναι αὐτῷ, 

Οδρ. ΧΧΙΨ. [6] 11. σφάττειν πιἰΐ 
Αδεΐομε εἶδον δίαίζ ἀποκτιννύναι ρ6- 
Βοίζί, πὶ ὈΪ]0ο82Ζ2 ἀϊο ϑ'εῖϊί(6 ἀθβ Βε- 
Εν} ε δυδζυγθοϊκοη, νυϑῖοῖα δαΐ ἀδβ 
Ἰεἰάοπάς Οὐ͵δθος β'οἷ) ὈδζΖίθμ!ς, ννγὸ- 
ἀστοὶ Ζυρίοιοι ἀδγν ᾿ηυϊάϊδες Νεῦθη- 
ὈερτΥ οηϊδίεί: “ΔΌΒοΒΙδομίδη νυΐθ 
εἷη ϑιῦςκ Μ]οΙι᾽, 8140 οἴποη Ῥ δἢγ- 
Ἰοδοῦ απὐδτίηρσοῃ. ᾿ 

12. ἁπλῶς οὕτως. Ὁϊς Βεδαυρ- 
{ππρ οὐδν ὅ΄δοῃα σὶ ποῖ Βο ἢ 6 ο- 
Ῥη οὐδ υπροάϊηρσί, βοπάσγη Ὀοάατῖ 
ἀον Εἰπδο γᾶπκαηρ, πἶδὺ ἀστοῖ Δη- 
δαῦς ἀε5 Ζ16168, γοη ἄδθῃι πἰοδέ δὺ- 
δοδβαιδη ννοαγάδη Κη. Ῥγοίδρ. 8510: 
οὐκ οἶδα ἁπλῶς οὕτως ὡς σὺ ἐρω- 
τὰς εἰ ἐμοὶ ἀποκριτέον ἐστὶν ὡς τὰ 
ἡδέα τε ἀγαϑά στιν κτέ. ὕσθετ 
ἀἷο ϑιθ]αηρ Κτ, 66, 1, 11. -- 16 
σου ῬοΪοβ αἷα Ζϑίσμβθη ΘΥΟΒΖΘΟΥ 
Μίδοϊνε δηρσοσεῦοποη ΤΠδιϊρκοϊί(δη 
νγογάδη ἀδν σοΐπιπάδηοη Βορι απ ηρ 
δΒΌΡΒαπϊΪτί. 

17. τέοὐκ ἀποκρίνῃ; Αὐῇοτάογαηρ 
πῃ ἀδγ ΕὌΥι ἀογ ἘἾΑΡΟ, νυϑὶ! ΡΟΪΟα 

πιϊί ἀδγ Απίννογτί Ζῦρογί. ἘΠ βίείσδη 
ἴῃ πὶ οῦδη Ὀεγοῖία Βοάθηκοη δυΐ ννο- 
δε ἀδογ ποοῖὶ δῦθῃ οὐβί δὸ δίσἴθὺ 
δεϊιεσίοπ Αποίσῃς ὑπὰ Κοοῖκ δυδρε- 
ΒρΓοΟΟΒοπθῆ Βομδυρίαησ. δίοδβοίδο 
οὐ Κκοιιτί ππίθη 11 νυἡἱοάοσ, νγὸ 

Ῥοΐοβ Ὀεογοὶία βαεΐηα Νίοάογϊαρε ἀσυΐ- 
ον οὐκοηηῖ. ἢ]]166 Ῥεπάμπηροη 
δμδγθη Ζὰ ἄδπὶι πἰπιϊδοίοη Τ 61] 6 
685 οἰπίδοϊι θη σδδβργδονα πηα ἀΐδηδη 

Ζαπι ΕΥΒδΙΣ ἀδΥ 1ῃ ἀδν ἀϊοραπιαί- 
δοῆοῃ ΕὟΥπ εἰπροίερίοη ΒοογΚαη- 
δεη. Υρὶ. Ῥτοίδο. 3860 ΟὉ: συνέφη 
-- ἐπένευσεν --- καὶ ἐνταῦϑα ἔτι 
ἐπένευσεν -- πάνυ μόγις ἐνταῦϑα 
ἐπένευσεν --- οὐκέτι ἐνταῦϑα οὔτ᾽ 
ἐπινεῦσαι ἠϑέλησεν ἐσίγα τε. 8.0 
ἀδυι!οῖ δὴ ἀΐο ϑΘίιυίοπξοίρα ἴῃ ἀδγ 
νου ορσοηάοη ϑί6} 6 ἔγο το πἰοδὶ 
δυδσεάγοκί, ννοάσγοι Ζννοῖο! σο- 
δοη ἀΐο ΒΕἰοδερ κοῖς ἀν ΕἾδΑ6 δὴ 
ἀογ δγϑίθη ϑϑέοιθ ογγεσί πνυγάδηῃ, 
ἄσπθη οἱηΐσοῦ Οαταπὰ πἰομέ δῦσζυ- 
Βργδοῖϑῃ 186. 

[Ὁ] 19. εἴπερ ταῦτα ὁμολογοῦμεν 
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μ Ἃ ’ δ , « » 9. “᾿ς 

τυγχάνει δὲ ὃν κάκιον, οὗτος δήπου ποιεῖ ἃ δοκεῖ αὐτῷ 
᾽ | 

ΣΩ. ἾΔρ᾽ οὖν καὶ ἃ βούλεται, εἴπερ τυγχάνει ταῦτα 
ν» ’ 3 3 ’ 

Κακὰ ονταᾶς: τι Οὐχ αἀποῖκζρίνει; 

ΠΩ. ᾿4λλ᾽ οὔ μοι δοκεῖ ποιεῖν ἃ βούλεται. 
ΣΩ. Ἔστιν οὖν ὅπως ὁ τοιοῦτος μέγα δύναται ἐν τῇ 

πόλει ταύτῃ... εἴπερ ἐστὶ τὸ μέγα δύνασθαι ἀγαϑόν τι κατὰ 
τὴν σὴν ὁμολογίαν; 

ΠΩ... Οὐκ ἔστιν. 
ΣΩ. ᾿4ληϑὴ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, λέγων ὅτι ἔστιν ἄνϑρω- 

πον ποιοῦντα ἐν πόλει ἃ δοκεῖ αὐτῷ μὴ μέγα δύνασϑαι 
μηδὲ ποιεῖν ἃ βούλεται. 

ΠΩ... Ὡς δὴ σύ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἂν δέξαιο ἐξεῖναί 

10 

ὅοι ποιεῖν ὅτι δοκεῖ ὅοι ἐν τῇ πόλει μᾶλλον ἢ μή, οὐδὲ ζη-- 1ὅ 

λοῖς ὅταν ἴδῃς τινὰ ἢ ἀποκτείναντα ὃν ἔδοξεν αὐτῷ ἢ ἀφε- 
λόμενον χρήματα ἢ δήσαντα. 

ΣΘ. Δικαίως λέγεις ἢ ἀδίκως; 

ΠΩ.4. Τί δή; 

ΠΩ. “4. Ὁπότερ᾽ ἂν ποιῇ, οὐκ ἀμφοτέρως ἑηλωτόν ἐστιν ; 

ΣΩ. Εὐφήμει. ὦ Πῶλε. 
, 

ΣΩ. Ὅτι οὐ χρὴ οὔτε τοὺς ἀξηλώτους ξηλοῦν οὔτε 
τοὺς ἀϑλίους, ἀλλ ἐλεεῖν. 

ΒΙΙἀεἰ ἀΐς Δ|Ιροπιοῖπε  ογαυδβοίζαηρ, 
ΔΏ5 ὙΕΙΟΠΟΥ δΐδ ὃν κάκιον ἀΐξ δρ6- 
οἶδ! 16 Απυνθπάππρ δυῖ ἀΐθ ΤΎγαπηοπ 
ππὰ Ποάπον βοδονί τνἱγσκά. δ ῖἊ 
ϑα ὉΠ] ἀππρ νυνὶ 468 Ο (86, 8), ννοζὰ 
ἀϊο Βεπιογκυης. 

1. τυγχάνει δὲ κτέ. Βο 66 σι δ οἷ 
816 βο  Ὀβιδ παῖ σεὺ β8δ(Σ δὴ ἀδα Ῥαγίίο. 
8. 6 ἀΐξεβ 60} ηδοὶῖὶ το αινϑῃ 
ϑᾶίτει νογκοιπιί. 3. ΚῪ. δ9, 2, θ 
ἀπά 9. [π| Βααίθομθη τνοζάθη ΒΟ! ΟΝ 
Βδίσς ἀδπὶ νουπουροιιθηάθη ρσοννδμη- 
᾿ΐον ππίογροογάπος (νυδιγοηἂὰ 68 
ἄοοῖι ἃ. 6. νν.). Ζα ἄεπι Ηδαυρίδαίς 
ογρὶδε δἰ ἀϊ6 ΕΥρᾶπσιπξ : “80 ΠΏ δ8 
τη8η ΤῊ τοι βοϊρεί. Κι, θὅ, ὅ, 14, 

[Ε] 1. ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἀϊο ̓ Βιδάι, 
τὸ ἀεἦ οδδη ἀΐθ Ἀϑάθ ννᾶγ, ἷπ8βο- 
ἔδτια εἷα σοῦ ἄδπὶ βεϊτοδοπάθη (ὁ 
τοιοῦτος) ἈδᾶΠπΟΙ οὐογ Τγγδηπδη 
Βοννομηΐ υνγά. Υαῖ. 611 Α. 

11. ὅτι ἔστεν: νεοῖ] πίοι ἱ ἴπ 8116 ἡ 

ΕΔ] π τυϊγκιϊοῖν εἷη ὙΜΙἀογείγαϊς 
φυν ϊβοβοη ῬΌ]]6ὰ ὑπὰ ΘΟυ(άδηκοιη 
εἰπίγεΐοη ΤΠ 88. 

14. Ὡς δὴ --- ἂν δέξαιο ἱτοπίδεϊι, 
θεν δίδί( βδοδ ΒΓ ὙΥΪἀοτιοραπᾷ 
Ρογβδῃ] οι. Ῥοΐοβ βιοί δἷοι ἰπ ἀϊ6- 
86Γ ῬΝοΐδθο ΘΓ Απογκοηπυηρ βοῖπογ 
ΝΙεάοναρθ ζὰ οπίδοϊιίδρϑῃ. . 
499Β. θόΐ Απβάταοϊο. Ἰἰεσὶ Ἕἕ 
οδυβᾶ]α Βοάδυίπης τοῦ ὡς δξΞὰ 
Οατυπάο. 469 Β (78, 16). Καὶ. 6, 8. 
Αδξη οΒ τἱξ ἀδαὶ Ῥαγίΐο. Ξ. Β. 
Ῥγοίῖ. 842 Ο.ὕ 
11. δήσαντα Εἰεἷς εἰς τὸ δεσμω- 

τήριον ἀγαγόντα. 
[469 ΑἹ 40. Εὐφήμει ([αυεοϊξηρσαα). 

ῬΙδίοῃ ἰδδεί ἀϊοβ ὕ οτί ἀὰ δηννϑη- 
ἀεπ, νο ἀσγοβ ἀϊς ογίε ἀδβ ὅθρ- 
ΠΟΙ αἰεϊομδδπι οἷη ΕΗ ΝΥ 1η οἱη 
Βα Προ 5 Οαενίοί δίας πάοὶ. 80 Ρτο- 
ἰὰρ. 3800), Ευϊθγά, 801 Α, Βερ. 1 
8 Ὁ ὺ, 4. [π ὕπροτοὶ ϑ3.6}16 ἰδὲ 
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ΓΟΡΓΊΑΣ (468. 469) "ὃ 

ΠΩ... Τί δέ; οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν περὶ ὧν ἐγὼ λέγω 
τῶν ἀνθρώπων; 

ΣΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΠΩ... Ὅστις οὖν ἀποχτίννυσιν ὃν ἂν δόξῃ αὐτῷ, δι- 
ὃ καίως ἀποχτιννύς. ἄϑλιος δοκεῖ σοι εἶναι καὶ ἐλεεινός: 

ΣΦ. Οὐκ ἔμοιγε, οὐδὲ μέντοι ξηλωτός. 
ΠΩ. Οὐκ ἄρτι ἄϑλιον ἔφησϑα εἶναι; 
ΣΩ. Τὸν ἀδίκως γε, ὦ ἑταῖρε, ἀποκτείναντα, καὶ ἐλε- 

εινὸν δὲ πρός᾽ τὸν δὲ δικαίως ἀξήλωτον. 

ΠΩΜ. Ἦ που ὅ γε ἀποϑνήσκχων ἀδίκως ἐλεεινός τε 
καὶ ἄϑλιός ἐστιν. 

φ [4 ΄-Ψ 

ΣΏ. ἥιττον ἢ ὁ ἀποκτιννύς, ὦ Πῶλε, καὶ ἧττον ἢ ὅ 
δικαίως ἀποϑνήσκων. 

ΠΩ.4. Πῶς δῆτα, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. Οὕτως, ὡς μέγιστον τῶν κακῶν τυγχάνει ὃν τὸ 

ἀδικεῖν. 

ΠΩ.Δ. Ἦ γὰρ τοῦτο μέγιστον; οὐ τὸ ἀδικεῖσθαι μεῖζον; 
ΣΩ. κιστά γε. 
ΠΩ.ΛΔ. Σὺ ἄρα βούλοιο ἂν ἀδικεῖσϑαι μᾶλλον ἢ ἀδικεῖν ; 
ΣΩ. Βουλοίμην μὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα᾽ εἰ δ᾽ ἀναγκαῖον 

εἴη ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσθαι, ἑλοίμην ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσϑαι ἢ 
ἀδικεῖν. 

ΠΩ... Σὺ ἄρα τυραννεῖν οὐκ ἂν δέξαιο ; 
ΣΩ. Οὔκ, εἰ τὸ τυραννεῖν γε λέγεις ὕπερ ἐγώ. 
ΠΩΔ. ᾿᾽4λλ ἔγωγε τοῦτο λέγω ὕπερ ἄρτι, ἐξεῖναι ἐν 

τῇ πόλει, ὃ ἂν δοκῇ αὐτῷ, ποιεῖν τοῦτο, καὶ ἀποκτιννύντι 
καὶ ἐκβάλλοντι καὶ πάντα πράττοντι κατὰ τὴν αὐτοὺ δόξαν. 

ΧΧΥ. ΣΩ. Ὦ μακάριε, ἐμοῦ δὴ λέγοντος τῷ λόγῳ 

πδιοπί 1οἢ ἀ6Γ Αὐδάτυοκ ξηλωτόν 
δηδίδεξὶο. 

4. δικαίως ἰδεῖ γοῦπ ῬοΪΐοα ππίοτ- 
κεξοιοῦεη. Υρὶ!. 466Α (66, 11). 

[Β] 16. Οὕτως κτέ. ,,Ρ 68 1,οθ θη 
δῖ ἀογἦ αὕΐζον πδοϊιδίοβ πίοι, Ἃ6Γ 
86] στδοξίαϑ αῦον δέ ἀΐο β΄ ομ] 4, “" 

[0] 20. Βουλοίμην ἂν οὐδέτερα: 
ννοῖ! δυοὶ ΤΠπγδ 6] ά6π Κοὶη συ δῖ. 

98. Σὺ ἄρα κτέ. Ῥο]οΞβ Καμη κ᾽ οἷ 
τ η δοΐηϑη ἔοβίσενυγΖοίίοη ΒΕρΥ δα 
εἰσί Ἰοδιδοιοπ. άσγυπι ἰδ 81|6 
Βεϊοδγθηρ νου οὈ οἷ. 

Οαρ. ΧΧΥ, 28. Ὦ μακάριε Βαΐῖ 

αἴθοπα ἰσγοπὶδοϊΐθη Απείγϊο νυνῖα αἴννα 
'πι Ὠϑυίδοδαδη “ἴπιη 15 ἢ γ᾽. -- ἐμοῦ 
“δὴ λέγοντος ὈΠάοῖ ἄδῃ Οερεπεδῖζ 
20 ἄδη οτγίθη ἀ65 Ροΐοδ ᾿4λλ᾽ ἔγωγε 
τοῦτο λέγω. Αἴἷδο: Βεάς σοδοη 
ἘΚεάς, Βεϊδρὶ6! σεσοη Βοΐβρὶο! 6 ππ 
παῖ οἴποπι δοϊοἰθη νὙϑυβηοδί 65 Ἰοίσίὶ 
ϑοκγδίος Ὀεὶ Ῥοΐοϑθ, πδοβάδπι δἱοῖι 
ἀογβοῖθα ἂν ἀΐο ἀΐα!] οκιϊδοις Ετοτγίο- 
Γαησ ὅ8η2 πζυρσδησί οὶ σοξεῖρί παῖ, 
θεν σεποίϊν βᾶπρί δὺ σοη ἐπιλαβοῦ 
νυἷο δὅ06 Β. --- τῷ λόγῳ Κῦὄππίε ΠΌΥ 
ἱπβίγυ θη 8] ροίαδδί ννεγάθη, κομοὶηΐ 
ΔΒΟΓ σὑοη δρδίεγε Ηδπά σὰ κίδῃ- 
ΏΘΏ. 



4 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

Ὦ ἐπιλαβοῦ. εἰ γὰρ ἐγὼ ἐν ἀγορᾷ πληϑούσῃ λαβὼν ὑπὰ μάλης 
ἐγχειρίδιον λέγοιμε πρὸς σὲ ὅτι ὦ Πῶλε, ἐμοὶ δυναμίς τις 
καὶ τυραννὶς ϑαυμασία ἄρτι προσγέγονεν᾽ ἐὰν γὰρ ἄρα ἐμοὶ 
δόξῃ τινὰ τουτωνὶ τῶν ἀνθρώπων ὧν σὺ ὁρᾷς αὐτίκα μάλα 
δεῖν τεϑνάναι, τεϑνήξει οὗτος ὃν ἂν δόξῃ κἄν τινα δόξῃ ὅ 
μοι τῆς κεφαλῆς αὐτῶν κατεαγέναι δεῖν, κατεαγὼς ἔσται 
αὐτίκα μάλα, κἂν ϑοιμάτιον διεσχίσϑαι, διεσχισμένον ἔσται" 

Ἑ οὕτω μέγα ἐγὼ δύναμαι ἐν τῇδε τῇ πόλει᾽ εἰ οὖν ἀπιστοῦντί 
σοι δείξαιμι τὸ ἐγχειρίδιον, ἴσως ἂν εἴποις ἰδὼν ὅτι ὦ Σώ- 

κρατες, οὕτω μὲν πάντες ἂν μέγα δύναιντο, ἐπεὶ κἂν ἐμ- ΄ἴὸ 
πρησϑείη οἰκία τούτῳ τῷ τρόπῳ ἥντιν᾽ ἄν σοι δοκοῖ., καὶ 
τά γε ᾿4ϑηναίων νεώρια καὶ τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα πάντα 
καὶ τὰ δημόσια καὶ τὰ ἴδια ἀλλ᾽ οὐκ ἄρα τοῦτ᾽ ἐστὶ τὸ 
μέγα δύνασθαι, τὸ ποιεῖν ἃ δοκεῖ αὐτῷ" ἢ δοκεῖ σοι; ᾿ 

ΠΩ... Οὐ δῆτα οὕτω γε. 1 
410 ΣΩ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν δι’ ὅτι μέμφῃ τὴν τοιαύτην δύ- 

ναμιν. 
ΠΩ.Ἅ. Ἔγαωγε. 
ΣΩ. Τί δή; λέγε. β 
ΠΩ... Ὅτι ἀναγκαῖον τὸν οὕτω πράττοντα ξημιοῦσϑαί 

ἐστιν. 
ΣΩ. Τὸ δὲ ξημιοῦσϑαι οὐ κακόν; 
ΠΩ.ΛΔ. Πάνυ γε. 

[Ὁ] 1. ἐν ἀγορᾷ πληϑούσῃ πἰοῆέ παβ ᾿αΐ κἷ8 ἀδβ νογδυδρεβδηάο ϑ0Ὁ- 
ΖεΙθοδιϊππιυηρ, νυ Χαπορη. πα. πἰδηίϊν. Γοϊ. Ῥιδοά, 111: Ὁ: καὶ 
18,1: ἤδη δὲ ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλή- τόν γε ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἄστρα 
ϑουσαν, ἀ. ἢ. φερε Μιιίᾶρ. Αὐὖῷ ὁρᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν οἷα τυγχάνει 
αἷς υνἱγκ) οθο Απνυθβοημοῖς υἱϑὶοσ ὄντα. Ὀδάυγοῖι ννογᾶδη ἀΐθ νογϑαη - 
Κοπιηιΐ δὰ ἰΐδ δῇ. ἄφηδη Βερτο Ζὰ οἴ ποῖ ογϑίϑ πη 

ὅ. τεϑνήξει. Κι. ὅ8, 9,3. Ζι:. δΖυβαιποηροίδδεί, ΗΐοΥ οπίδίοι! ἀ8- 
ὃν ἰδ ἄδν δηϊδργθοβοηᾶς Τπῇπίδν ἄπγον εἶπε ἀϊομοίοπιϊδοεϊε ΟἸ6ά6- 
Ζὰ εγρᾶηζοη. Υεὶ. ΗΕ Ζ. 10. -- τῆς τυπθβ, ἱπάδπι ἀΐαὸ ΘΠ ἔὌεν ογέξθη 
κεφαλῆς κ. νεἶο λαμβάνειν τινὰ τῆξε τέ ἄδη ἀδτίη Ὀεϊβπα!ϊοιεη Κυΐορ- 
χειρός. Ζα Ὀδεδοϊίοη δῖ ἀΐς ϑγη- δον θη τυδαπιηοηροποθη παππᾶ 
ΟΒγϑῖδ ἴῃ ἀον ῬΜοτίδι Ια. σοῦ αἴδβοη ἀΐθ δθτίσοι ΕἈΒΓΖΘΌραΕ, 

11. ἥντιν᾽ ἄν σοι δοκοῖ: δο ἰααίεξς ταῦροι 6 ϑίδδαίβ--Ἦ οὐδὺ Ρυίναϊρσαϊ 
ἀϊο 1ωδοαγί ἀ6Γ Ὀεδίθη Ηδηἀδοϊιγι θη, δαοΐη, ππίουβοϊ ιἰϑάθη νυθγάθῃ. Αδἰ- 
ἀΐο δυσὶ φγβιηπιδίίδοι (Ορίδί. δ'56 [ἴον Χοπορὶ. Μδα. 11,19: Σωκρά- 
οἰδη 4118) Ζυ δ δδῖρ ουδοοῖηί, 83. τῆς πάντα ἡγεῖτο ϑεοὺς εἰδένα 
τ, δ84, 14, 3, οὶ ννυῦτάς δοκῇ - τὰ τε λεγόμενα καὶ πραττόμενα κα 

οὐογ ἀδὺ Ορίαϊϊν οἶπθ ὧν ποεῖ τὰ σιγῇ βουλευόμενα. Ὅσμπι. ΟἹ. 11 9: 
ΠΟ ἀδπὶ ΘΡΥΔΟΠρΡΟΌΓΘΔΟΟΝ ἀπὰ οθοπ τῷ τὰ χωρία καὶ λιμένας καὶ τὰ 
80 συΐ ἀδπὶ ϑίππο ὀηίβργθοιθη. 8. τοιαῦτα προειληφέναι. 
Βοεῖϊν. 5. 110 δ᾽. 16. οὕτω γε: Ὀεβοιγᾶπκεη, 818 

12. θεν Ασὐεῖκοὶ 6} νοῦ τριήρεις, νυο 6 δ΄ ποὺ εοἴνναβ γοίέδῃ σοη 
ΟὈννΟΝ] ἀΐο5 ον οἷηθ δπάδγοβ 66-Ἤὀ δβδοΐπαν ἔγάδογεη Βοδβδυρίαῃρ. 



ΓΟΡΓΊΑΣ (469. 410) Ὁ 

ΣΩ. Οὐκ οὖν, ὦ ϑαυμάσιε, τὸ μέγα δύνασθαι πάλιν 
αὖ σοι φαίνεται, ἐὰν μὲν πράττοντι ἃ δοκεῖ ἕπηται τὸ ὦφε- 
λέμως πράττειν ἀγαϑόν τε εἶναι, καὶ τοῦτο, ὡς ἔοικεν, ἐστὶ 
τὸ μέγα δυνασϑαι᾿ εἰ δὲ μή, κακὸν καὶ σμικρὸν δύνασϑαι; 

ὅ σκεψώμεϑα δὲ καὶ τόδε᾽ ἄλλο τι ἢ ὁμολογοῦμεν ἐνίοτε μὲν 
ἄμεινον εἶναι ταῦτα ποιεῖν ἃ νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἀποκτιννύναι 
τε καὶ ἐξελαύνειν ἀνθρώπους καὶ ἀφαιρεῖσϑαι χρήματα, 
ἐνίοτε δὲ οὔ; 

ΠΩΜ. Πᾶνυ γε. 
ΣΙΩ. Τοῦτο μὲν δή, ὡς ἔοικε, καὶ παρὰ σοῦ καὶ παρ᾽ 

ἐμοῦ ὁμολογεῖται. 
ΠΩ“. Νναί. 

4 - 

ΣΩ. Πότε οὖν σὺ φὴς ἄμεινον εἶναι ταῦτα ποιεῖν ; 
εἰπὲ τίνα ὅρον ὁρίζει. 

ΠΩ. Σὺ μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες, ἀπόκριναι ταὐτὸ τοῦτο. 
ΟΣΩ. Ἐγὼ μὲν τοίνυν φημί, ὦ Πῶλε, εἴ σοι παρ᾽ ἐμοῦ 

ἤδιόν ἐστιν ἀκούειν, ὅταν μὲν δικαίως τις ταῦτα ποιῇ, ἄμει-- 
νον εἶναι, ὅταν δὲ ἀδίκως, κάκιον. 

ΧΧΥΙ. ΠΩ... Χαλεπόν γέ σε ἐλέγξαι. ὦ Σώκρατες" 
ἀλλ οὐχὶ κἂν παῖς σε ἐλέγξειεν, ὅτι οὐκ ἀληϑῆ λέγεις; 

ΣΩ. Πολλὴν ἄρα ἐγὼ τῷ παιδὶ χάριν ἕξω, ἴσην δὲ 

1. Οὐκ οὖν: 8δο, νἷθ δα νἱείϑη 
διάδοτοι ϑϑί6 θη, ἀΪ6 Ὀεδία Ηδηά- 
δεγῖ. ίο ἘΎαρο ἰδὲ πῦρ ἀϊε 
ΌΤΙ ἀἐν Βεδδιρίαπρ, νυ οἰοα ἀθπὶ 
Μὶωυρτγοοβοπάοη ἀδ5 επίδομοϊἀδηάα 
16 εὐποιίεῦί. Εγέο]ρε Κοὶμῃ δυ8- 
ἀνοκ μοῦ ὙΥΙἀογβργαοῖν, δὸ Καπη 
Ζαυειϊπππ δ δησοποιπθη ὑπὰ ννεῖ- 
(ἡ ἐογίρσοίδιγοη ννυογάθη. 1685 σο- 
δου ἷον πὶΐ σκεψώμεϑα κτέ. 

«άλιν αὖ βασι 8.. νιοὶ! ἴπ ἀΐθβοσ 
ποῦϑη Ε᾽δδδαπρ οἷπα Βογϊονίϊσαησ 
ἀδογ ἔγάμβογεπ Αδυβζοσὰηρ ἀθα Ρ᾽ 

θη ἰδί. φαίνεται ἰϑ[ ΠἶοΣ το] }- 
δἰδιαάΐρεν Ρυδάϊοαί, ἀδα εἶπε πᾶσ 
Βοκιϊππιπηρ ἀυγοῖὶ ἀδη ἰοϊρεπάθῃ 
Βεῖσ υὐἱξ ἐάν (ΠΣ ἷπ ἄδπι ΒΔ]]6, 
68) οὐᾶϊ,͵ ἀγαθόν τὲ εἶναι 
Βοδ} οεσί δἷον δὴ τὸ ὠφελίμως πράτ- 
τεῖν δ πηὰ επίπίπιί ἀδῃ δῦ δύοἢ 
βοΐα ϑα Ἴεοῖ (τὸ πραττόμενον). ἢ - 
εἶ δὲ δυοὶ τοῦτο ποῖπο Βεζίοεδαησ, 

4. εἰ δὲ μή πιι88 ἃ 5 ἀδπὶ νοῦ- 
Βογρομβδηάσδη ΟἸ᾿οάς αἰἰς ἐὰν μέν οἦ- 

σϑηζί ννογσάθρῃ. Αἱβ ϑυθν]οοϊ Ζι κα- 
κὸὺν καὶ σμ. δ. ὀγρὶθί 5οι νοη βαθεῖ 
τὸ πράττειν ἃ δοκεῖ. 

16. Σὺ μὲν οὖν κτέ. Ῥοῖοκ ἰοδιπί 
ἀϊ6 Απίννογί δα υπὰ 5οἰιῖοδί 516 ἄδπι 
5. σὰ, {Π|61}4 νγεῖ! δ΄ δἷϑ ηἰομὶ σοῦδηῃ 
δὴ ἢ --- ἀθπη ἀϊΐϊο σείοτάεγίο [Πηἴογ- 
δοβοϊἀὰησ ἰ᾿ἰεσί βοίπειι Οσδάδηκοη- 
υηὰ Οεἰα 5 Κγοἶβ σι οἱ οἷ ἔδγῃ --- {8 61}5 
νγ6 1} ΟΡ πίομί νν}}} --- ἀδῆῃ δὺ ᾽δί 
ἀοοῖι εἶπα ΑὨπυηθ, ἀδ88 δἷθ δ᾽ ίβϑη 
βοίηδη Ὁ βῃθγῖσοη Απδιομίδη πὰ Β6- 
πδυρίπησοιῃ νυν άθγδργθοῆθη νυνῦγαθ. 
26 ννοηΐδοῦ δ δῦδυ ἱπὶ ϑίδπάδ ἰδί, 
ἄδη ϑοκγαίο ἀυτοὶ ἀΪ8| 6 Κι ο 6 Εγ- 
ὄγίοσαπσ ζΖι νυνϊάογίεσρεπ, ὑπ 80 
Ρἰαπρον ἱφὶ βοὶπο Ζυνογείοιί, ἀΐθα 
ἀυγοῖ ΤΒδίδδοιθῃ Ζ νογπιῦρσοῃ. 

Οδρ. ΧΧΥῚ. [0] 19. χαλεπόν ἱγο- 
πΐδοῖ ; ΔΌΘΥ πιϊΐ ἀλλ᾽ οὐχί νογκοιγι 
β'οἢ αἷς Ιγτοηΐθ ἀθ8 Ῥοΐοβ σἰοΐοῖι ἴῃ 
ἀεγθοη Εἰγηδί. Απάογο ἀΐς ἀθ6 8ο- 
Κειδίββἷ. ες 
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10 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

καὶ σοί, ἐών με ἐλέγξῃς καὶ ἀπαλλάξῃς φλυαρίας. ἀλλὰ μὴ 
κάμῃς φίλον ἄνδρα εὐεργετῶν, ἀλλ᾽ ἔλεγχε. 

ΠΩ. ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Σώκρατες, οὐδέν γέ σε δεῖ πα- 
Ὁ λαιοῖς πράγμασιν ἐλέγχειν" τὰ γὰρ ἐχϑὲς καὶ πρῴην γεγονότα 

ταῦτα ἱκανά σε ἐξελέγξαι ἐστὶ καὶ ἀποδεῖξαι, ὡς πολλοὶ ἀδι-- ὅ 
κοῦντες ἄνϑρωποι εὐδαίμονές εἰσιν. 

ΣΩ. Τὰ ποῖα ταῦτα; 

ΠΩ. ᾿Αρχέλαον δήπου τοῦτον τὸν Περδίκκου ὁρᾷς 
ἄρχοντα Μακεδονίας; 

ΣΩ. Εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽ ἀκούω γε. 
ΠΩΛ. Εὐδαίμων οὖν σοι δοκεῖ εἶναι ἢ ἄϑλιος; 
ΣΩ. Οὐκ οἷδα. ὦ Πῶλε᾽ οὐ γάρ πω συγγέγονα τῷ 

ἀνδρί. 
ΠΩ.Ἅ4. Τί δέ; συγγενόμενος ἂν γνοίης, ἄλλως δὲ αὖ- 

τόϑεν οὐ γιγνώσκεις ὅτι εὐδαιμονεῖ; 
ΣΩ. Μὰ Δί᾽ οὐ δῆτα. 
ΠΩ. Δῆλον δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐδὲ τὸν μέγαν 

βασιλέα γιγνώσκειν φήσεις εὐδαίμονα ὄντα. 
ΣΩ. Καὶ ἀληϑῆ γε ἐρῶ᾽ οὐ γὰρ οἶδα παιδείας ὅπως 

ἔχει καὶ δικαιοσύνης. 
2, εὐεργετῶν πδοῖ 468 Α ζΖι οτ- 

κἰᾶτγθη. 
[0] 4. τὰ γὰρ ἐχϑὲς καὶ πρῴην 

δεοζοϊομβποῖ ἀ85 ΥΟΥ σ8Π2 ΚυΓΖοΓ Ζεϊζ 
Οεβοβοῆθηο. Ὀῖοδ6 Βοάοηβαγί δηάοῖ 
εἷοβ δοοη νεὶ Ηοπιοῦ: χγϑιζά τε καὶ 
πρώιξα ΤΙ, Β 808. 

8. ᾿ἀρχέλαον. Α,, εἷπ πὝιᾶγ) οῦοῦ 
ϑοῖιπ ἀθ5 Ῥογάϊκ καρ, χἱδ5 ἐπὶ 78 ῇγα 
414 πδοῖὶ! βοΐποβ γαίΐογβ Τοάθ ἄβθη 
ΤὨΏγου δὴ δἱοῖ ὑπὰα τορίτγίς Ὁϊ6 399, 
ἴπ νυ δὰ 98 γ6 οὐ σοῦ Κυδίθγοβ 
οὐδν Κυαίθυδβ -- Νδπι πὰ αταπα 
δἷἱπά ὕῃβίοθοῦ --- δγπιογάοί πυγάσ. 
Ὀὶς νοη Ρ. αδἱϊδγάϊηρβ ἴῃ πιδρὶ οἰ 
δο  γο .Ὁ ΕΌγπι νογραίγεροποη Τμδί- 
ΒΟ 6 η δἰπα τἱομἷσ. ΟἸ]εϊςἢνν ΟἿ] ἰδὲ 
ἀΐεβον Α. ἀδγ Βερτπάον ἀδγ ερᾶί(6- 
γοη Βεἀευίπηρ Μακοάοηΐεοπα βαννοῦ- 
ἀεη, ἱπάοπι οὐ μα] δηΐδοῖο ΒΙΙἀππηρ 
ἀογίβῖη νεγρῆδηζίθ. ΕἾ ζορ θ6- 
γτδπηαϊίο Καπειον, 80 ἀδη Ευτὶρίάε68, 
Δῃ δβοΐποη Ἠοΐῖ, ἢ 855 δ δαοὴ ἄδη 
ϑοκγαίοθα οἱ ροϊδεη ἢ δῦ6, νυἱτὰ ἄδθ6τ-- 
Ἰϊείογί, κοἰνοὶπ τὶ ἀθὸγ Κααπι ρσ δα! ἢ. 
Οὐ Ρἰαΐου οἷπο δροϊοροίδοῖ!α ἴδη- 
ἄθη2Ζ ὑὕοἱ ἀεΥ [οϊρεπάδη Εὐδγίθγθαηρ 
γεγο! σίς, εἶδ τυ δὶ ἔο ΒΔΓ. 

ὁρᾷς ἰτοβοηᾶον Αὐδάγοοκ [ἂν ἀδ8 
Ἰομαῖζο 1πίϑγθϑβθ, ἀδα6 οΐοβ νυνΐθ 
80 Υἱοθ]6 διιάοσγε Οαχϊδοῦῆθη δὴ ἄθϑαι 
δαννυπάογίοη πα νοῦ πδηοίθη ΘἢΓ- 
δοϊζίσεη υπά Βοομιβίγοδεπάοη Μίδη- 
ΠΟΙΠ ὑΟ0}} δυοῖν Ὀοποϊάοῖοη ΗδΥΥ- 
ΔΟΟΥ δ πο. [6 οἴννδα ρεάδηϊξδοβ 
Κιϊησοάθ Απέννογί 65 βοκγαίοβ ἐδί 
Βομουζ δίς Σὰ πο ιθ, οἰ οἰ δ δπὶ 8 [8 
ΑὈΚαδΙαησς ἔν ἀδθηὴ ἄδεγβτοσζθῃ 
Εἰίον ἀ68 ᾧ οἰου. Ζαρίεἶοι ᾿ἰορὶ ἀα- 
γίη εἷηε γογθεγοϊίπηρ δυῖ ἀδ6 ουπῶ 
συγγέγονα τ. ἃ. --- ἴϊξεθον εἰ... ἀλλὰ 
.. γέ 8. Κα. 69, 4, ὅ. 

19 015 5.171 Ζ. 4. Οὐκ οἶδα --- ἀδι- 
κορ. ίεβα Ῥγογίο ὥδογεοίσί Οἱοϑεο 
ἴῃ δοΐπθη Ταυδο. ἀΐδρ. Υ', 13. 

[Ε]Ἰ 14. αὐτόϑεν πϑογεοίσι Οἴσογο 
πἰσῖί πἰῖ ; Δρδὺ 68 ὈΪΪἀϑί οἱβε δυαίοα 
(οξοιεδι: δεροι συγγενόμενος. ὃ) 68 
τε} ἄθεον Α. ΟσΙᾶοϊκς 086 δαοὶι 
ἷπ Αἰμδη εἷοδ [ς6εἰ βίο! ] 6 [|88865, 
ὙΥΘΏἢ ὯΔ ΠΥ ἰιἰδγί, ἀδ865 οΥΓ Βοσε- 
ΒΟΒΟΥ ἰδί, --- δε ἀογ Ῥεγεογκδηΐς 
Π8Ο ΠΟΥ αἰϊροπιοΐποη Μεΐδυην Εν 
Εἰ ἃοΚΙῖο ξαϊῖ, κξοῖρί δυο Αροΐ. 0 . 

19. παιδεία ἀπὰ δικαιοσύνη βί61|68 
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ΠΩΜ. Τί δέ; ἐν τούτῳ ἡ πᾶσα εὐδαιμονία ἐστίν ; 
ΣΩ. Ὥς γε ἐγὼ λέγω, ὦ Πῶλε᾽ τὸν μὲν γὰρ καλὸν 

κἀγαθὸν ἄνδρα καὶ γυναῖκα εὐδαίμονα εἶναί φημι, τὸν δὲ 
ἄδικον καὶ πονηρὸν ἄϑλιον. 

ΠΩ.Ἅ. ἴάϑλιος ἄρα οὗτός ἐστιν ὁ ᾿Αρχέλαος κατὰ τὸν 
σὸν λόγον; 4711 

ΣΩ. Εἴπερ γε, ὦ φέλε, ἄδικος. 
ΠΩ. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ πῶς οὐκ ἄδικος; ὦ γε προσῆκε 

μὲν τῆς ἀρχῆς οὐδὲν ἣν νῦν ἔχει, ὄντι ἐκ γυναικὸς ἣ ἦν 
10 δούλη ᾿Δλκέτου τοῦ Περδίκκου ἀδελφοῦ, καὶ κατὰ μὲν τὸ 

δίκαιον δοῦλος ἦν ̓ Δλκέτου, καὶ εἰ ἐβούλετο τὰ δίκαια ποιεῖν, 
ἐδούλευεν ἂν ᾿“λκέτῃ καὶ ἦν εὐδαίμων κατὰ τὸν σὸν λόγον᾽ 
νῦν δὲ ϑαυμασίως ὡς ἄϑλιος γέγονεν, ἐπεὶ τὰ μέγιστα 
ἠδίκηκεν. ὃς γε πρῶτον μὲν τοῦτον αὐτὸν τὸν δεσπότην Β 

15 καὶ ϑεῖον μεταπεμψάμενος ὡς ἀποδώσων τὴν ἀρχὴν ἣν 
Περδίκκας αὐτὸν ἀφείλετο, ξενίσας καὶ καταμεϑύσας αὐτόν 
τε καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿4λέξανδρον, ἀνεψιὸν αὐτοῦ, σχεδὸν 
ἡλικιώτην, ἐμβαλὼν εἰς ἅμαξαν, νύχτωρ ἐξαγαγὼν ἀπέσφαξε 
τὸ καὶ ἠφάνισεν ἀμφοτέρους᾽ καὶ ταῦτα ἀδικήσας ἔλαϑεν 

: . 3 -“-ὦ 

20 ἑαυτὸν ἀϑλιώτατος γενόμενος καὶ οὐ μετεμέλησεν αὐτῷ, 
ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕστερον τὸν ἀδελφόν, τὸν γνήσιον τοῦ Περ-( 

Φυβαι θη ἄδη ΒΟρΡΙ ΪΣ ΔΓ δὲ ({ΠἸ ἢ θα 
ΒΙΙάπηρ ἀδν. 

8. ἄνδρα καὶ γυναῖκα. Ὀϊΐς Τὰ- 
πὰ -- υπὰ ἄἀδγιπὶ δαοῖ ἀν ατγαηά 
οΓ εὐδαιμονία --- ἰδῖ πδοῖ ϑοῖκγα- 

ἴο8 ἴγ 646 οἷπ υπὰ ἀϊοδβεῖίθα, νυνυδῇ - 
γΤοπὰ ἀΐϊο ϑοδῦϊ!εν ὅθ5 Οογρσίδθ ΠῸΓ 
Τορεοπάθδη νογβοιιϊθάδπον διᾶπάς ἃ. 
8. νν. Καππίθη. αὶ. Μίοποηῃ. 71 Ε: 

ὦτον μὲν εἰ βούλει ἀνδρὸς ἀρε- 
τὴν --- εἰ δὲ βούλει γυναικὸς ἄρε- 
ἐήν κιτέ. θεν ἀδπη Αὐΐκοὶ 5. σὰ 
469 Εὶ (14, 19). 

[411 ΑἹ 8. πῶς οὐκ ἄδικος; Ὠϊ6- 
868 Ζυσεδίδπαηἶδ ἰῃ ογθϊπάπηρ πϊΐ 
ἀον δὺβ ἀδγ ἰοϊσοπάδθη ἱἰγοηϊβος ρ6- 
ξαγθίθη Αὐδί γα ηρ Βογυου]θαδίοη- 
ἄδη Απαϊομί, ἀδ88 Α. εἷη θεποϊάοηδ- 
νυογ σον Μηδ ἢ κοΐ, Ζοϊὶρί 
ἴῃ δοιτοῖϊείον Ἦ οἶδ ἄδη Οοροπδαῖζ 
δοροη ἀΐδ δἰ(ΐοῖα Απϑίοδς, ἀΐο 5. 
πίον νογίγῖτι. --- ᾧ γε: θεσγπάεπὰ 
ἀυτοῖ ἀπδνν οἰ 6] δ ἔϊο Ἐπ αἰδαοπαη. 

10 Ε΄ καὶ... καὶ... καί: ἄθι ϑὶπη 
πδοἢ -Ξ πὰ δοπιϊΐ. δοῦλος ἦν ἃ. 5. νγ. 
{ὐἰτ δὰβ ἄδν πὐξ ᾧ γε... μὲν. θ6- 

δοπηθηθη Οοπεϊγαοίΐοη δογαῦδ. καὶ 
ἦν εὐδαίμων δοἰιϊοδεί ταῦ Ζὕπι 
ὥνεοοῖ ἀδΓ πὶ ϊδοῆθη Βδγείθ! Ιυσ 
ΘΓ ἀκβ Ζίεϊὶ πΐπδυβ, ἀΐθδηῦ ΔΌΘΓ 
δυοῖὶ ἄδζυ, ἀΐε ΜΟΡρΙΣ ἢ καῖ Ζὰ 
Ὀοίοποη, ἀδ885 οἷῃ ϑοίανο σ δ οκ ὶ ἢ 
δαὶ, (Κα !]. ΒΟΒΣΠονγα ῬΥοτίο ἀ65 ΟἸδυ- 
65.) 

11. εἰ ἐβούλετο κτέ. ἴὔεθεν ἀδε 
Τοριβ 8. Κι. 84, 10, 8. 

[Β] 14. δεσπότην καὶ ϑεῖον ἀου- 
(εὖ δυΐ Ζιυνοΐ Αγίδθη εδἰἐ{ΠἸ θοῦ Κογ- 
ΡΙιομβίαπσ Ζυγῦοκ, ἀΐα Αγοΐοῖδοι 
πἴοο δοδοιίοί, ξενέσας ἔῦρσί ἀΐθ 
ἀγα ἴηζα πὰ ρογαάὰδ οἷ Εγανοὶ 
σερεῖ Ζεὺς ξένιος ννυυτάς [ἂν ἀδῃ 
8|ΘΥβ ἢ ἐπὶ πιδίθη σε δ ίθη. Υα]. {188 
ν 624. Χοηορῆ. Απαδρδδὶβ ΠΠ{ 2, 4. 
Ιῃ ἀδθη Αὐδάγϑὔοκου καταμεϑύσας, 
ἐμβαλών (νῖθ οἶπθ 58.086), ἐξαγα- 
γῶν, ἀπέσφαξε, ἠφάνισεν ἀγὔοκι 
κ'οἢ ἴδϑέ ἀδ5 Οσορεηίοῖ! σοη δἰί- 
Ἰϊολον Εἰ για ρ' δῦ. 

21. τὸν ἀδελφὸν νεϊγά ἀστοῖ  οτ- 
δηϑέ6! ]απρ Βογνουροιοῦοπ, ννυδιγοπὰ 
ἄκ5 τερίεγοπάε Υ. (Ραγίϊς.) ννοϊίθι 
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δίκκου υἱόν, παῖδα ὡς ἑπταετῇ, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγίγνετο κατὰ 
τὸ δίκαιον, οὐκ ἐβουλήϑη εὐδαίμων γενέσϑαι δικαίως ἐκ- 
ϑοέψας καὶ ἀποδοὺς τὴν ἀρχὴν ἐκείνῳ, ἀλλ᾿ εἰς φρέαρ ἐμ- 
βαλὼν καὶ ἀποπνίξας πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ Κλεοπάτραν 
χῆνα ἔφη διώκοντα ἐμπεσεῖν καὶ ἀποϑανεῖν. τοιγάρτοι νῦν, 
ἅτε μέγιστα ἠδικηκὼς τῶν ἐν Μακεδονίᾳ, ἀϑλιώτατός ἔστι 
πάντων Μακεδόνων, ἀλλ᾽ οὐκ εὐδαιμονέστατος, καὶ ἴσως 
ἔστιν ὅστις ᾿Αϑηναίων ἀπὸ σοῦ ἀρξάμενος δέξαιτ᾽ ἂν ἄλλος 

Ὁ ὁστισοῦν Μακεδόνων γενέσϑαι μᾶλλον ἢ ̓ Αρχέλαος. 
ΧΧΥΠ. ΣΩ. Καὶ κατ᾽ ἀρχὰς τῶν λόγων, ὦ Πῶλε, 

ἐγωγέ σε ἐπήνεσα ὅτι μοι δοκεῖς εὖ πρὸς τὴν ῥητορικὴν 
πεπαιδεῦσϑαι, τοῦ δὲ διαλέγεσθαι ἠμεληκέναι᾽ καὶ νῦν --- 

ἄλλο τι οὗτός ἐστιν ὁ λόγος, ᾧὦ μὲ καὶ ἂν παῖς ἐξελέγξειε, 
καὶ ἐγὼ ὑπὸ σοῦ νῦν, ὡς σὺ οἴει; ἐξελήλεγμαι τούτῳ τῷ 
λόγῳ, φάσκων τὸν ἀδικοῦντα οὐκ εὐδαίμονα εἶναι: πόϑεν, 
ὦ ᾽γαϑέ; καὶ μὴν οὐδέν γέ δοι τούτων ὁμολογῶ ὧν σὺ φῇς. 

ΠΩΜ. Οὐ γὰρ ἐϑέλεις, ἐπεὶ δοκεῖ γέ σοι. ὡς ἐγὼ 
λέγω. 

ΣΩ. Ὦ μακάριε, ῥητορικῶς γάρ μὲ ἐπιχειρεῖς ἐλέγχειν, 
ὥσπερ οἱ ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἡγούμενοι ἐλέγχειν. καὶ γὰρ 
ἐκεῖ οἵ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους δοκοῦσιν ἐλέγχειν, ἐπειδὰν τῶν 
λόγων ὧν ἂν λέγωσι μάρτυρας πολλοὺς παρέχωνται καὶ 

6 

εὐδοκίμους. ὁ δὲ τἀναντία 

πίε ἰοϊσί. ϑομποίἀθπὰ ἰβϑί ἀδτ 
Οεροπβαίς οὐκ ἐβουλήϑη (ὁ᾽ ἴδπά 
Κεὶπο 1υδὲ ἀἄδταπ εὐδαίμων γενέ- 
σϑαι). Ῥαιμοίβοῖ ἰδί ἀογ ἢ] 0.885 
τας τοιγάρτοι εἷηροϊεοϊίεί, Ῥο]οβ θ6- 
νυπάογί δὴ Αγχοίνοϊδοβ ἀἷα Κυαΐξ 
ἀε5 ῬΝΊ1 6 η4, ἀΐα νοῦ ἀδπιὶ Ζαπὶι Ζίοϊθ 
Γαβτοπάθη ΜΙ] ηἰοδέ Ζυτἄοκ- 
ΔοὨγοοκΚί, Βαπο ἰδ ἐδ πὶ ΘΟ νυ Ἐ6. --- 
Ῥεγάϊκκαβ Π1. μουυβομίθ σοη 464 Ὀἷ8 
414, πῃδομάδθπι δὺ βοΐπθη Βγθάοσ ΑἹ- 
Κοίδβ γογάγδηρί δείί6. [πὶ Ροϊοροη- 
παίδοιν Κυίθρ θοίοϊσία δ. αἷπ 
(γου]οβα Ῥο] ς. 

[0] 7. καὶ ἴσως ἔστιν ὅστις κτέ. 
Ιὰ ἀΐεβει Ῥογίθα ἰΐερί ἰγούξ ἀδγ 
βαγκαδίϊδοϊί θη ΕἸ ΚΙ οἰ ἀπηρ ἀδὺ οἷ- 
σοηί 6 Βαννοϊδσργαπὰ ἀε6 Ῥοΐοβ: 
Βεογυΐαηρ δυΐ 416 Μοϊπαην δηάογογ, 
ἀὰ οΥ πίοι πιοϊηΐ, ἀ855 Κα πο Γ 
βἷο ἄδζα γψϑγβίβμθη νγδζάθ, 

Οαρ. ΧΧΛΠΙ. [Ὁ] 10. Καὶ κατ᾽ 
ἀρχάς ἰᾶβδι ἴῃ ἄδπι δηβργεοδοπάθηῃ 

[ω Α ’ Ἵ 
λεγῶν ἕνα τινὰ παρέχηται ἢ 

καὶ νῦν οἷο Βεειδιώσυησ ππά 5.ο6ἷ- 
ξόταῃρ ἀεθ μοῦθβ θγυγαγίεπ, (85 
ὍΓΟΝ τοῦ. ἠμεληκέναι δ5ἷοῖι ἔγοὶ- 

Ἰΐοδ ἰπ εἰπδη Τδάδὶ νδευνδπάθις. 
θὲγ ζὰ ἀεδ Ζνυνεϊίθη Οἰϊοὰ Ζὰ 6γ- 
δαηζεπάθ, ἄἀοπι ἐπήνεσα οπέβοβου- 
δεβείζίθ οἄον ΔΙ σοπιοΐποιο ΒΕΡΥΜΕ 
(Ζευρ8) υνἱγὰ ἀστοὶ δέ (Κα, 69, 
16, 8) δηρεγεσί, (]. 590 Β υπά ζὰ 
Αροΐ. 88 Β. Ζυγν ὅδοβε νεῖ. 448 Ὁ. 

16. πόϑεν; ΕὟΔρα τοΐϊί πορδίΐνϑιι 
5ίηη (Κι, δὶ, 11, 12. 18), νυϑίομον 
ἀδε αἴβυπιαιἷνο καὶ μήν ὀηίρεροπίνὶξ. 

[ΕἸ] 11. Οὐ γὰρ ἐθέλεις δπίμπδ!ς 
ἄδη ογνυν ἀθε Εἱρεπβίπηβ, άθϑη 
Ῥο]ο8 βο] υβι "814 47 ἘΣ δα βἷοιι ξἰοἰνί, 

20. ὥσπερ οἵ ἐν τοῖς δικαστη- 
ρέοις. Ὀΐθ ἀογί ὕδ]ϊοίια Βαοννοϊδαγί 
Ζιοιί μᾶαβε ΡΙαίομα ᾿Ῥδά6] δυξ δι, 
γε!. ἀ. Αροϊοξ. 84 Β Η΄. ἨδΔ5 ἡγού- 
μενοι εὐ δοκοῦσιν [ἈΠ ἴῃ κα 86. 
νυ] οἰ. 

88. ἔγα τινά. 66 ρτου, ἰβάοῆη. 
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μηδένα. 
ἀλήϑειαν᾽ ἐνίοτε γὰρ ἂν καὶ 

1ϑ 

οὗτος δὲ ὁ ἔλεγχος οὐδενὸς ἄξιός ἐστι πρὸς τὴν 412 
καταψευδομαρτυρηϑείη τις ὑπὸ 

πολλῶν καὶ δοκούντων εἶναί τι. καὶ νῦν περὶ ὧν σὺ λέγεις 
ὀλέγου σοι πάντες συμφήσουσι ταῦτα ᾿4ϑηναῖοι καὶ οἵ ξένοι, 

δ ἐὰν βούλῃ κατ΄ ἐμοῦ μάρτυρας παρασχέσϑαι, ὡς οὐκ ἀληϑῆ 
λέγω" μαρτυρήσουσί σοι, ἐὰν μὲν βούλῃ, Νικίας ὁ Νικη- 
φάτου καὶ οἱ ἀδελφοὶ μετ᾽ αὐτοῦ, ὧν οἱ τρίποδες οἱ ἐφεξῆς 
ἑστῶτές εἰσιν ἐν τῷ Διονυσίῳ. . ἐὰν δὲ βούλῃ, ᾿Αφιστοκράτης 
ὁ Σκελλίου, οὗ αὖ ἔστιν ἐν Πυϑοῖ τοῦτο τὸ καλὸν ἀνά- 

«ἴτε ἴπξυ, νεῖ! 65 παν δαΐ ἀΐθ ΖΔἘ1, 
πίοδε ἀΐε Θυαιίιᾶε ἀετ Ζεῦρει δα- 
Κοπιπι. Εττδδ δηᾶετβ Αροΐ. 11 Β: 
οὗτοι μὲν οὖν ἢ τὶ ἢ οὐδὲν εἰρή- 
κασι (αὶ υνῖϑ 58. πίομί8). 

[412 Α] 3. καταψευδομαρτυρηϑείη 
τιρ: Κα, δ2, 4, 1. 

8. δοκούντων εἶναί τι --- εὐδοκί- 
[Γ᾿ Ῥαγον ἀδ8 τί νεἱτὰ Τὸι ἀπὰ 

ἐπηρ του εἶναι νογβίᾶτκε, Υ͂6Ι. 
. Ἀροὶ. 86Α ππὰ ἀδη Αὐεάγποκ λέγειν 
τι π᾿ Β. δ06 Α. Κείτοι 46 Ὁ: ὑπὸ 
τῶν οἰομένων τι λέγειν. Ψεὶ. Κι. 
δῖ, 16, 19. 18. 

δ. μαρτυρήσουσι κτῆ. ΝΙΚΙΔ5, [ϑποῦ 
Ῥοτδνιπιίο Ἐδἰάμοττ ἱπὶ ρεϊορόππε- 
εἰδοθθη Κυΐοξε, ἀοτ ἴῃ ἀογ δἰο ϊδομοα 
Ἐχρεάϊείου βεΐποπ Τοὰ ἰδπὰ (411), 
τῶν Εμγεν ἀον βεπιᾶδείρίεη Ἀΐοι- 
ἰσηρ π᾿ ἀν δυϊδιοκγδιίϊβοδεπ Ῥαγίεϊ. 

Κτγδίϑα ἄαρεροπ, ἄθγ ϑομπ ἀδο 
ΒΚεΙ 65 οὐοτ ΒΙκοΙἴο 6, φομόγίθ, ποὰ 
Αὐϊδίορμ. ψόρεὶ 196 κὰ βομιίδβσθη, 
ξὰ ἀδγ οχίγεπιεπ οδγ οἱἱργομίδοὶν 
ξεείπαιοα Αὐἱδιοκγδίεπραγίοὶ. θ8- 
τ ϑρυῖομί δυο Τμυκγά. ὙΠῚ 89. 
ΝΑΟΝ ἀεν δοδίδοιε δεὶ 'ἄθπ Αγρίπα-- 
868 νεδαγὶ οὐ σὰπι Τοὰθ ψϑγυγί οὶ, 
ἄκ ον τὰ ἄθη Ἐειάβεγγοι ρεβδγίο, 
ἄϊο ἀατίπ θοίθμΠἶρὲ μδιίεπ, Χοπορὴ, 
ΒεΙΙδα. 1 1. ϑοϊγαίεβ δργίομε ἢΐθσ 
τοι Βοίάδοπ, 815 οὐ δἷθ ποοὴ ἰθϑίοπ, 
(8. ΕἰαΙ 518.) Νοῦθα ἴδπεπ ποι 
Βοκγαίθβ ποοῖὶ ἀδ8 δυβ ἀε Ρὶ 

419 Θογρίδβ σὰπι εγείεπ Μαδὶε πδοὶὶ 
Αἰδοα ἴδπι. Εἰ ἰ 
δαρο νυδν  εγίγείον ἀετ δίβει 
Ἰθοπιοκταιίθ. 80 μαᾶθεὲπ υνἷγ δἰβ 
εῦρευ [ὔγ Ῥοϊοβ Ἀεργββεπίδηίεπ 
ὅδε ᾿ιδυρίθδο]Ἰομδίεθ ρο] ἰϑομθπ. 
Ῥατιείεο, Βίο Καπιθὴ ἀδτίη ἀθοτεῖμ, 

ἄδθε εἶδ Μδοδε ἔπι Βιδαίθ, 78 ἀϊΐθ 
Τγτγαπηίβ, δθιδϑέ πὶ ἄφα Ριγοίβ ἄθβ 
Τπεθοβείβαπν, [ἄγ ἀδα Βδοβείο Θας 
Βίοιεβι. Βοδοβίθηδνγοσ ἰδὲ ἀϊο 
Βίγοπβε ἀδε ὕτιμοῖα ἅδον Νι, ἀΐο 
᾿οἀοπξα!!β νοῦ ροιπἴδομος Τηροίδπ- 
Ἑοηβεῖε κεῖφε. ΨΕ]. Πομ, ΕἾΠΙ. 59, 
ἐὰν μὲν βούλῃ... ἐὰν δὲ β. παρὰ 

ἐὰν βούλῃ Κεῖα Ῥιοοπακίιῦα, εἶ 
ἴδῃ ἄδγ βδΠίομο Οοπνοτεδεϊοπβέοι 
Ἰεῖοδε ὀγξθυρβὲ (νε!. Ῥτοίδᾳ. 868 Β: 
εἰ δὲ μὴ βούλει -- εἴ σοι φίλον), 
βοπάεγη βρϑοϊβοίτεπά, υπὶ ἀΐς Μδβ- 
Ἰιομκοῖς εἶπον ἐγοῖθπ ΨΥΔΒΙ ἀπίογ 
ΔἸίοπ Ῥαγίοίοπ μθγγογσυμοθεη. 

Ἴ. ὧν οἱ τρίποδες. βάστα, εἴς 
ννεΐβεπι δἰ ἀίδθθ Μᾶππογ αἷβ ἄψ- 
ὄρες δοκοῦντές τι εἶναι. Ῥατοὶ ἀΐο 
Ῥύδοῖνε ἀΐοδον γ δἰ βροβοβοπκο μαθθα 

ἀμ ἴμτο ἔγοπιμθθ Θθοϊππαῖβ 
ἴρε. ΝΙΚίαθ ραὶς Νὴγ οἴποα 

Ἑδγθππιαπα, Τυκγαϊάοα ξαρε νοῦ 
ἴβπι ἴπ Βεξαβ διῇ βεῖπ ΚΙδβ Ομ ο8 
Ἑπάθ: ἥκιστα δὲ ἄξιος ὧν τῶν γε 
ἐπ᾿ μου Ἑλλήνων ἐς τοῦτο δυσ- 
τυχίας ἀφικέσθαι διὰ τὴν πᾶσαν 
ἐς ἀρετὴν νενομισμένην ἐπιτήδευ- 
σιν. Ὁπίοτ ἄφμι Ὀϊοπγαῖοι ἴδε ηἴομς. 
εἶπ Τοπεροὶ, ἑοπάοτηι ᾿ἄβογαμδαρέ εἶα 
ἄοπι Ῥίοπγδοι δἰ] ρον Οτέ, οἷπ δία 
κὰ νοτβίομοῃ. ΝΙκίαα δέρέυιο ἀατίπ 
εἶπε Ατέ Τοιηρεὶ, νγθίσμογ ἀΐο ἠεάδη- 
15. βοῖγ Κοβιβάγεπ Ὀγθιἄβσθ ἱγαβ, 
ἀϊα δὲ ἄεπι Ὀΐοηγϑοα ννεῖβίθ, πδοδ" 
ἄδπι ἐγ ἀαε Ατὶ εἶπε Ὁμογαβοη --- 
εἶπθ δὴ δἷοιι βοβιοπ Κοβίφρίο!βο 1ῖ- 
ἰαγρὶς --- δερ!εἶτοι παίτο. Ὀΐ6 Ὠτεῖ- 
βοσο ννᾶτειι ΟΥΈ ΡΥ πὶ οἶποῦ με- 
τοΐκαοη: Οείδηιαιίου, ἐφεξῆς δυΐψο. 
δίο!πι. Αποὴ ἀκα ΨΥ οἰ μροεοηεηῖς ἄερ 
Αὐβιοκγαίθβ πιμδ8, πδοὴ ἄθπ ου- 
θη ἄθϑ Βοκγδίος ξὺ βοδιίοσζοπ, Κοαί- 
ΒΓ απὰ θογᾶβππέ δανίββθη βεῖπ. 
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ϑημα, ἐὰν δὲ βούλῃ, ἡ Περικλέους ὅλη οἰκία, ἢ 
συγγένεια ἥντινα ἂν βούλῃ τῶν ἐνθάδε ἐκλέξασϑαι. 

ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

ἄλλη 
ἀλλ᾽ 

ἐγώ σοι εἷς ὧν οὐχ ὁμολογῶ οὐ γάρ μὲ σὺ ἀναγκάζεις, 
ἀλλὰ ψευδομάρτυρας πολλοὺς κατ᾽ ἐμοῦ παρασχόμενος ἐπι- 
χειρεῖς ἐκβάλλειν με ἐκ τῆς οὐσίας καὶ τοῦ ἀληθοῦς. ἐγὼ ὅ 
ὃὲ ὧν μὴ σὲ αὐτὸν ἕνα ὄντα μάρτυρα παράσχωμαι ὁμολο- 
γοῦντα περὶ ὧν λέγω, οὐδὲν οἶμαι ἄξιον λόγου μοι π- 

( περάνϑαι περὶ ὧν ἂν ἡμῖν ὁ λόγος ἦ᾽ οἶμαι δὲ οὐδὲ σοί, 
ἐὰν μὴ ἐγώ σοι μαρτυρῶ εἷς ὧν μόνος, τοὺς δ᾽ ἄλλους 
πάντας τούτους χαίρειν ἐᾶς. ἔστι μὲν οὖν οὗτός τις τρόπος 
ἐλέγχου, ὡς σύ τε οἴει καὶ ἄλλοι πολλοί" ἔστι δὲ καὶ ἄλλος, 
ὃν ἐγὼ αὖ οἶμαι. παραβαλόντες οὖν παρ᾽ ἀλλήλους σκεψώ- 
μεϑα, εἴ τι διοίσουσιν ἀλλήλων. καὶ γὰρ τυγχάνει περὶ ὧν 
ἀμφισβητοῦμεν οὐ πάνυ σμικρὰ ὄντα, ἀλλὰ σχεδόν τι ταῦτα, 
περὶ ὧν εἰδέναι τε κάλλιστον μὴ εἰδέναι τε αἴσχιστον" τὸ 
γὰρ κεφάλαιον αὐτῶν ἐστιν ἢ γιγνώσκειν ἢ ἀγνοεῖν, ὅστις 

ἢ τὲ εὐδαίμων ἐστὶ καὶ ὅστις μή. 
3 δ τ 

αὐτίκα πρῶτον, περὶ οὐ 
νῦν ὁ λόγος ἐστί, σὺ ἡγεῖ οἷόν τε εἶναι μακάριον ἄνδρα 

[Β] 1. ἄλλη συγγένεια ννϑθγδοποῖΐηπ- 
᾿ἰοῖ πιϊξ ἀδιβοίθθη Ν θθη δ ρΥ ἢ ννὶα 
ἀδ5 ἀδαίκοϊια ϑίρρβοϊδῖς, ΠΟΙ 8160 
οἷη νογῃδί πος (ὐθβο δοιί, ἴῃ ννοεΪ- 
οἴοπὶ οἷπο θοδι ππιίθ ΡΟ Πἴδοθα ΕἰοΣ- 
ἴὰηρ δυδρεργδρί ἰδ, 

3. ἀναγκάζεις πϑπι!ἰοῖ τὰπι Ζαρε- 
δίδη ἀπ], ἀστοὶ Φυυϊηραπάς στγᾶπάθ. 
89 βᾶπβρ πιΐϊξ ὁμολογεῖν, οἶπα ἀδ6- 
86 1|06 Ὑδεδεί. 1906 Β: τούτῳ αὐτῷ 
ἠναγκάξομεν μὴ εἶναι ψευδὴ δόξαν. 

ὅ. ἐκβάλλειν ἐκ τῆς οὐσίας. θορ- 
Ροἰδίππιρ; ἀἄδῆπ οὐσία Καππ βουνοὶ 
ἄθῃ Β6βι12, ἀΔ5 Μεγπιῦρσοη, υνἷ ἀδ5 
νυδηγι δέ ϑοὶπ θθΖοϊοσῆπθη, Αοἰη- 
᾿ἰϊον ππβοὸν Ῥδδοη ἴῃ ἄογ αταπάδο- 
ἀοαίπαηρ υπὰ ἴῃ Ζαδᾶπιπιοπβοίζαη ρθη 
(αἰ Ηδαϑ υ. 8. νν.). Ροΐοϑ ογβοϊι οἷ πί 
δίογπδοῖ ἴῃ ἀογ [7 πἰογεασδαηρ, ννυὶθ 
οἷα ΤΎγδηη, ἀοὁΓ δπάογο νοῦ Ηδιβ 
πη Ἡυΐ νοι͵ασί, Αὐον ἀΐδδεῖθ6 
Μδοῖὶ υυ}} οὔθηῃ ἀὸγ ἈΠ ϑίου (γῸΓ 
Οοεῖσμῦ) ἀστοὶ βεῖης Ἀδάς ὁΓΙΠΕῸΠ. 

6. σὲ αὐτὸν --- μάρτυρα. δὲν ἀΐα- 
Ἰοϊκεδομο Βονυοῖβ ἰδὲ εἷα  δηκρτο- 
6688, ννοἰο θη ϑοκταίοα ἀυγοὶν ΕἾΓα- 
δεὴ πὑπὰ Απίἰννοτίδηῃ πϊΐ δοΐπθῖι 
ὕοσποσ ἀυτοβιηδονί, 1»806ὶ νυυϊγά 
ἀΐδβογ υυϊάον ὙΝΊΠ6η Ζαῦρο ἀστοὶ ἀΐα 
ΔΟσοησίπὶσίος Ζυβιϊπιπιαηρ. 

[0] 8. οὐδὲ σοί εγξ. πεπεράνθαι. 

10. ἔστι κτξέ. Ὁαιιῖξ ογκοπης 8ο- 
Κιδίοβ πἰοδε δῇ, ἀδ86 θποα δ δὲῃ 
Υἱομισοῦ τρόπος ἐλέγχου δεῖ, Ὀ6- 
ζξοϊοηοί ἴπη νἱοί ποῦν ἀστοὶ ὡς... 
οἴει... (ν6]. 471 Ὁ. 418 Β) [86 εἷθδα 
πὺν νουπιοίηΠἸ ἤθη, ἀ6Γ σορσοπῦδον 
ἄδπι νυδῦγοι πἰονί Ὀοεδίοθη Καπη. 

14. σχεδόν τι δοιιννδοιί πἶον πὶοδέ 
ἄδη Βεορι δ 80, βοπάογη πυϊἰἀογὲ ΒῸΣ 
ἀΐο Απδϑαρο. Ἐπ δηάοὶς δοἢδ ἰῃ 
ἀδν νογϊϊεροπάθη ΕἾασο ἴθι ννοδοηΐ- 
᾿ίσβθα πὶ ἀϊο Οδταϊπαἰἔγαροε ἀθε [ω6- 
θ6η4: νυ7ὶῖο Κδηπ ἰοΐὶ δα] νυϑγάθῃ ὃ 

[Ὁ] 17. αὑὐτέκα ἴδηγι δέίον υνῖθ 
ὈΏ56Γ “δἰοἰσῃ᾽ εἷη Βεϊορίοί οἷα. Ῥχο- 
(86. 369 Ε: πᾶν τοὐναντίον ἐστὲν 
ἐπὶ ἃ οἵ τε δειλοὶ ἔρχονται καὶ οὗ 
ἀνδρεῖοι. αὐτίκα εἰς τὸν πόλεμον 
οἵ μὲν ἐθέλουσιν ἱέναι, οἵ δὲ οὔκ 
ἐθέλουσιν. 65 θεϊρείασίο πρῶτον 
ἀουίϊεϊς δη, ἀδ55 πος δπάογο ἘΠ Ἰάοσ- 
δρτσιιὋ ἰπ ἰἤγοῃ Ογαπἀδηβὶ οίθ ἢ 
πογνογίγοίθδῃ, σζ. Β. ἰπ Βεζὰρ δα 
ἀὰ5 εβϑοῃ ἀδὺ ϑ'ιγδίδ. 

18. εἶναι πυὶς ΝΔοπάγαοϊκ γογδη- 
Θοβί6}} 6, νυυἱα οὔθῃ ἔστι. ΓΚ, α]. δασὲὰ 
Κυ, δὅ, 4, 4 ππαᾶ 62, 1, 8 ππά 4. 

10 
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ἀδικοῦντά τε καὶ ἄδικον ὄντα, εἴπερ ᾿Αρχέλαον ἄδικον μὲν 
φ κὴ , φ [χά 

ἡγεῖ εἶναι, εὐδαίμονα δέ" ἄλλο τι ὡς οὕτω σου νομίξοντος 
διανοώμεϑα; 

ΠΩΜΖ. Πάνυ γε. 
ΧΧΥΠΙ͵ΙΠ. ΣΩ. Ἐγὼ δέ φημι ἀδύνατον. 

εἶεν ἀδικῶν δὲ δὴ εὐδαίμων ἔσται τουτὶ ἀμφισβητοῦμεν. 
ἕν μὲν 

ἄρ᾽ ἂν τυγχάνῃ δίκης τε καὶ τιμωρίας; 
ΠΩ... Ἥκιστά γε, ἐπεὶ οὕτω γ᾽ ἂν ἀϑλιώτατος εἴη. 
ΣΩ. ᾿᾽4λλ᾽ ἐὰν ἄρα μὴ τυγχάνῃ δίκης ὁ ἀδικῶν, κατὰ Εὶ 

τὸν σὸν λόγον εὐδαίμων ἔσται; 
Πῴ.4. Φημί. 
ΣΩ. Κατὰ δέ γε τὴν ἐμὴν δόξαν, ὦ Πῶλε, ὁ ἀδικὼν 

τε καὶ ὃ ἄδικος πάντως μὲν ἄϑλιος, ἀϑλιώτερος μέντοι, ἐὰν 
μὴ διδῷ δίκην μηδὲ τυγχάνῃ τιμωρίας ἀδικῶν, ἧττον δὲ 
ἄϑλιος, ἐὰν διδῷ δίκην καὶ τυγχάνῃ δίκης ὑπὸ ϑεῶν τε 
καὶ ἀνθρώπων. 

ΠΩ. "Ἄτοπά γε, ὦ Σώκρατες, ἐπιχειρεῖς λέγειν. 
ΣΩ. Πειράδομαι δέ γε καὶ σὲ ποιῆσαι, ὦ ἕταῖρε, 

ταὐτὰ ἐμοὶ λέγειν᾽ φίλον γάρ σε ἡγοῦμαι. 

ΟἂρΡ. ΧΧΥΠΠ. ὅ. ἕν. θαγδη δ. }ϊ6- 
826 δ'οἷ δηάδγο ϑίγοϊραηκίο. ἴ76- 
θδγ εἶεν 2. 4660 (67, 11). 

1. ἄρα. Ὅϊο διε!) αηρ ἴον ποοῖὰ 
ὈοΘΥΪ ΘΙ Βνν ΠΥ, 415 467 αὶ ππά 
410 Α. )ὲβΒ ρᾶηζε (Οεοινιίοι ἀδΓ 
ΕἾδρα οοπορηίεῖγί δος δυΐ ἂν τυγ- 
χάνῃ δίκης καὶ τιμωρίας. 716 168 
ΒοΖϑι ομποὶ δ σοπιοὶπ αἷθ ἀθπὶ σ'656.Ζ 
τὰ ΤΠεῖϊ ννογάθπάθ Οαδπαρίπαπηρ, 
Ηδεγβίϑ ὰηρ ἀθ9 ΒΟοδί8; ἀϊ6865 ἀ16 
Βυδστε οὐεγ Εἰπιβδοδάϊσαπρ, νυϑ οἷνθ 
ἀογ νεγἰεἰζίεθῃ Ῥϑύβοθ οὐδσγ ἄθπὶ 
ϑιδαίο ζυῖδ! 0; θοϊάο ὈοΖοϊσ μ6ῃ αἰ80 
ἀϊς Β'ογταογαησοη δὴ ἄδη ὙΘΥΌΓΘΟΠΕΥ, 
ἀϊ6 ἀπτγοῖὶϊ δεῖη Τιγοοδίμαη --' ὁ0Ὁ- 
Ἰεοιὶν --- Πβογνογρογαΐδη ννογάδη, ἀπά 
ἀυγοῖ ννοϊοῖθ οἷπ ϑδάμπυπρ ἀ685 
Μεγροῆθη8 ὑαννῖγκί ννογάθῃ 50}}. θ8- 
δεροη ἰδέ κόλασις ἀΐε Ζαυομί, ἀϊθ 
1δπι δαί ζὰ Τμοὶΐ υυἱἱκά, ΣΌΣ γογ- 
Ὠδίαπρ ἔογπογοη ἴΠηγοομίβ. Αὐὶδβί, 
Ἀδοῖ. [10: ἡ μὲν γὰρ κόλασις τοῦ 
πάσχοντος ἕνεκα ἐστιν, ἡ δὲ τιμω- 
ρέα τοῦ ποιοῦντος, ἕνα ἀποπλη- 
ροωϑῇ. οι γογπμογοΐπ ζΖοῖσὶ 30- 
Κνιδαίθβ, ἀδδα ἀοοῖϊ δαοῖὶ ποῖ ἀ68 
Οοσποῖβ Μεοϊπθπηρσ ἀδ5 ]πγοο πη 

ῬΊδτοΟΩἢΒ δυβρσον, Ὀίδϊοσο. 11. 

- κ1 

νῦν μὲν οὖν 

πἰοὶ πηίορ δ᾽ΐΪθη Βαοάϊησυπροδη 
εἰ οκιῖοῖ πιδοιί. Ὠΐοδο Βοιπογκυησ 
ἰδ ἀσγοι ἄἀδπ Βοντοὶβ 469 Ο.- 410 Ὁ 
εἰοιί ον 5910 σοπιδοιιί, ἀθπη ΕἾΘΥ 
ΠΔΌΘη ΥΥΪΓ αἷῃ δηάδγοα Ργδάϊοδί -- 
εὐδαίμων. Ὀοτί Πδηάοϊξ 986 βἷ οἷν ὩΣ 
πὰ ἀΐε εβηϊ(ίΐοη ἀοὸσζ δύναμις. 
ΒΑ ΟΥ ἰδ δυσὶ ἀδγ Αὐυδάγποϊς [τ 
δϑιγαΐία ὮΪῸΓ οἷῃ δηάθυογ 85 ἀογσί. 
Ηΐϊοῦ Κηυᾶρες δἰοδ σαυρίεϊοιν δὴ ἀϊΐδ 
ογσδηζοπάθς Βοβίϊπιπειπρ οἷπθ ποῦ8 
διγοϊίγαρα δῇ ἄθοσ ἀθπ ΤΟΥ Ἃ6Υ 
ϑδίτγαῖο. 

[Ε] 16. καὶ τυγχάνῃ δίκης ἰδεῖ 
6 δι 8} πὰ Ὀεϊσοίάσι, πδοῖὶ διδῶ 
ὃ... ταὶς ἄδθπι 686. ρίοϊομθεάουίοπά. 
γοπη πίοϊί τειμωρέας 5ἰαί δίκης 
Ζὰ Βοιγοίδθῃ ἰβϑῖ, βδϑις 68 οἷπδπὶ 
6Ἰ]οβ56πὶ ἄπ η]1οἷι, ΚΝ 

ἡγοῦ- 
ΠΕΙ͂Ν 

[418 Α] 19. φίλον γάρ σε 
μαι: άγαπι ᾿898[ δἰοἢ 3. αἷθ 
πἰοιέ νογάγίθζοη. θπη ταὐτὰ λέ- 
γειν (καὶ φρονεῖν) δὶ 88 Ζεϊοϊθ πη 
ἀεγ ΕὙγεσυπάϑομαίί, νυνὶ ἀ85 διαφέρε- 
σϑαι κἰ5 Ζεϊοϊοπ ἀογ Εἰ οἰ πα βοθδει. 
ναὶ. κὰ ὅ100. Ζυρίεἰοῖ ᾿ἰεσὲ ἀδείη 
οἷπθ ἔοϊπς Απένγουί δαῖ ἄδη ρίαπι- 
Ρ6οη Αὐϑγυῖ ἀ65 Ῥοΐοβ. ϑοκτγδαίες 

0 

41ὃ 
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ἃ διαφερόμεϑα ταῦτ᾽ ἐστί᾽ σκόπει δὲ καὶ σύ" εἶπον ἐγώ που 
ἐν τοῖς ἔμπροσθεν τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι κάκιον εἶναι. 

ΠΩΜ. Πανυ γε. 
ΣΩ. Σὺ δὲ τὸ ἀδικεῖσϑαι. 

Πῴ4. Ναί. 

ΣΩ. Καὶ τοὺς ἀδικοῦντας ἀϑλίους ἔφην εἶναι ἐγώ, 
καὶ ἐξηλέγχϑην ὑπὸ σοῦ. 

ΠΩ... Ναὶ μὰ Ζία. 
ΣΩ. Ὡς σὺ οἴει, ὦ Πῶλε. 
ΠΩ... ᾿4ληϑῆ γε οἰόμενος ἴσως. 
ΣΩ. Σὺ δέ γε εὐδαίμονας αὖ τοὺς ἀδικοῦντας, ἐὰν 

μὴ διδῶσι δίκην. 
ΠΩ... Πάνυ μὲν οὖν. ᾿ 
ΣΩ. Ἐγὼ δὲ αὐτοὺς ἀϑλιωτάτους φημέ, τοὺς δὲ δι- 

δόντας δίκην ἧττον. βούλει καὶ τοῦτο ἐλέγχειν ; 
ΠΩἍ. ᾿4λλ᾽ ἔτι τοῦτ᾽ ἐκείνου χαλεπώτερόν ἐστιν, ὦ 

Σώκρατες, ἐξελέγξαι. 
ΣΦ. Οὐ δῆτα, ὦ Πῶλε, ἀλλ᾿ ἀδύνατον τὸ γὰρ ἀληϑὲς 

οὐδέποτε ἐλέγχεται. 
ΠΩΜ. Πῶς λέγεις; ἐὰν ἀδικῶν ἄνθρωπος ληφϑῇ 

τυραννίδι ἐπιβουλεύων, καὶ ληφϑεὶς στρεβλῶται καὶ ἐκτέμνη-- 
ται καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκάηται, καὶ ἄλλας πολλὰς καὶ 

υνἱγὰ ἴῃπ ἀδιμπδοῖ βοϊδδί Ζὰ οἴπϑηι 
(πδοῖι βεῖπον Μοϊπυηρ) ἄτοπα λέ- 
γῶν τηδοΐδῃ, 

1. καὶ ἐξηλέγχϑην ὑπὸ σοῦ, πᾶπι- 
᾿ἰοῖν πδοὰ ἄθηι οὔθ δηροδοθδηθῃ 
αἸβοῖθη τρόπος ἐλέγχου. Ῥοΐοε Ζαυ- 
φογϑίονε δρυίοο βἰοῆ ἰπ Ναὶ μὰ 
Δία, βεοῖης Βοονμαθογοὶ πῃ ἀληϑῆ 
γε οἰόμενος ἴσως δ8, ννογΐῃ ἀδ8 
ἴσως ἴμ ϑίηπο οἷποῦ ἱϊίοῖΐο5 Ζὰ 
ποῆπηδη ἰδ. 

[Β] 16. ᾿᾽4λλ᾽ ἔτι τοῦτ᾽ ... πιϊί 
Βεζὺρ δυΐῇ 470 Ὁ δρϑῆβο ἱσγοῃΐδοὶ 
νυν ἀογί, --- ὕθηοσ ἔδδοῆθη, δυὲ ἀϊθ 
εἶσεης γιγίαοεἰἰδς νογίγαποπάδῃ Ζ8- 
γογϑίοδί σοσοη θοῦ δγβομοῖης. ἀ6Υ 
ΟἸδυῦς ἀθβ ϑοϊκγαίεβ δὴ ἀΐϊοὸ ἴὕη- 
νυδηἀο]θαυ κοῖς ἀογ ὙΥΔΕτμοῖί (τὸ γὰρ 
ἀληϑὲς οὐδέποτε ἐλέγχεται) τπὶ 80 
δτδβζου. 

[6] 20. ληφθῇ. Ῥοῖοβ τἰθιηΐ ἀδ5 
οἰπέδοθ ψεογθαπι ἄδπι Οοπιροείίαπι 
γοΓ, ὑπ πιδρίϊοθί ἀγδαιϊδοῖνδ Ζῃ 
ϑΡΓΘΟΒ θα : ἀΐα Οοπιροβίίδ ποΐσϑῃ δἰ οἷι 

᾿ππηοῦ ἰοἱσμον ἀδὺ πιϑίδρ μου ΒΟ 6 ἢ 
Βεάευίηηρσ Ζὰ ἀπά ἰαδδθὴ ἀΐδ β'πῃ- 
᾿ΐοβα ξυγποκίτείθπ (ναὶ. ἐπ᾽ αὐτο- 
φώρῳ καταλαμβάνεσθαι). [πὶ ἔοϊ- 
δπάθη δοδοδία τηδη ἀΐο γβείουῖβοδα 
δυίαπσ πῦρ] οἰ δὲ ΔΟΒΟΒΥΘοοπδν 

διγαίοπ, (εῖ. δίδαί Π 801 Ε: μα- 
στιγώσεται, στρεβλώσεται, δεδησε- 
ται, ἐκκαυϑήσεται τὠφϑαλμώ, τε- 
λευτῶν πάντα κακὰ παϑὼν ἄνα- 
σχινδυλευϑήσεται.) Ὅς ἀΐε ΒΙοη- 

ὅ 

10 

1ὅ 

ἀπσπρ βονυοδὶ ἀυτοῦ Αὐββίοομδη 815 ᾿ 
ἀυτοῖ Αὐδοθγθηποη ἀογ Αὐυροη δ6- 
γυνογ 8.6} ΠΠΘὅρτ τυνυγάθ, 8δο Κδπηΐο 8} 
ἀΐεβθ Ὀορρεϊθοζοϊονππηρ ἀδάθγοβ 
δονυϊπηθη, ἀδ85 δὴ ἀδ5 καΐ ὙΟΥ 
τούς ποῖ ὀφθαλμούς 5εἰζί. Ὁϊ18 
ΕἘπιπδηπαην Κῦπηίο ὑπίογ ἄλλας... 
λώβας Ῥερτί ἕδη ρσοάδοϊε ννογάθη, 

22, καὶ ἄλλας... δεοδομίς ἀΐδ 
Ζυβδιηπηθηδίο πη ρ ἀογ ὁμοεοτέλευτα. 
})88 δος γθοκΙ οἶα Ἔγ δ 616 ἢ} ποοῖὶ 
ἀδάυτοι, ἀδεβ οὐ δυοῖὶ Ῥεῖ πηὰ 
ΚΙιπά τὰϊβδηδηάθὶπ βοιθη 0.48. 
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μεγάλας καὶ παντοδαπὰς λώβας αὐτός τε λωβηϑεὶς καὶ τοὺς 
αὐτοῦ ἐπιδὼν παῖδας τε καὶ γυναῖκα τὸ ἔσχατον ἀνασταυ- 
ρωϑῇ ἢ καταπιττωϑῇ. οὗτος εὐδαιμονέστερος ἔσται, ἢ ἐὰν 
διαφυγὼν τύραννος καταστῇ καὶ ἄρχων ἐν τῇ πόλει διαβιῷ 

δ ποιῶν ὅτι ἂν βούληται, ζηλωτὸς ὧν καὶ εὐδαιμονιξόμενος 
ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλλων ξένων; ταῦτα λέγεις ἀδύ- 
νατον εἶναι ἐξελέγχειν ; 

ΧΧΙΧ. ΣΦ. Μορμολύττει αὖ, ὦ γενναῖε Πῶλε, καὶ 
οὐκ ἐλέγχεις" ἄρτι δὲ ἐμαρτύρου. 

10 σμικρόν ἐὰν ἀδίκως ἐπιβουλεύων τυραννίδι, εἶπες: 
Π...4. Ἔνγαγε. 

ὅμως δὲ ὑπόμνησόν με 

ΣΩ. Εὐδαιμονέστερος μὲν τοίνυν οὐδέποτε ἔσται οὐδέ- 
τερος αὐτῶν, οὔτε ὁ κατειργασμένος τὴν τυραννίδα ἀδίκως 

Ὦ» ς Α . » . 3 ’ 3 ’ 
οὔτε ὁ διδους δίκην᾽ δυοῖν γὰρ αϑλίοιν εὐδαιμονέστερος 

νεύσας. 
ι μὲν οὐκ ἂν εἴη" ἀϑλιώτερος μέντοι ὁ διαφεύγων καὶ τυραν- 

τί τοῦτο, ὦ Πῶλε; γελᾶς; ἄλλο αὖ τοῦτο εἶδος 
ἐλέγχου ἐστίν, ἐπειδάν τίς τι εἴπῃ, καταγελᾶν, ἐλέγχειν δὲ μή; 

8. καταπιττωθῇ. Εἶπε δυδρεδαοϊία 
Βιταίδ νῶν αἷο, ἀδ88 πιδι)] δἱπεῦ 
ΜΟΥ γθοοΓ ἰπ οἷπθ πὶξς Ρεοῖ ὃ6- 
δἰγϊοβοηδθη σὅ'δοκ δἰεοκία υπὰ ἀΐδβθη 
δηξπηδοίο --- αἀἰα δοραπδηπίςο ζμπῖσα 
“ποϊεεία. ϑοίο!εα ϑίγαίθη Κοπιθη 
ΔΌΣ ἴῃ Βα ἰοηΐδοῖοη ϑίδδίθη ΠῸΓ 
δοϊϊεπ ὑοῦ πηὰ νυδγοπ ηἰδπιδὶβ σ6- 
δοις ἰοῦ, δου ἀογπ ΠῸΓ τοη ἀδγ δυροη- 
ΒΙ οΚΙΙ δ η [οἰ ἀδπδοϊδῖι ἀϊοιτί, Κα]. 
Ηδνγδηη, Ῥυτίναίδ (ου ἢ ἄπιον ὃ 72. 

4, διαφυγών: νοπῃ ογ σ᾽ ἄοΚΙ οὶ 
ἀυγομοοπιιῖ, ἀδπιὶ ληφθῇ εδπίροδεοη- 
δἰοιοπά. 

ὅ. ὅτι ἂν βούληται. Ὠϊ6 Ετῦτ- 
ἰογαορ ὥδον ἀδηὴ [Ππ|ογβοϊ δὰ ἀ68 
δοκεῖν πὑπὰ βούλεσθαι παί Ῥο!ο8 
νεϊο ον σνογβϑδδθῃ. 

εὐδαιμονιξζόμενος. Ἠδ58 δυν]εοίϊνε 
Μοΐποη ἀον Μεηρα σὺ Ρο]ο5 ρσἰεἰοῖ 
ἀοπι οδ᾽εοϊϊνει εἶναε εὐδαίμονα. 

6. καὶ τῶν ἄλλων ξένων νὶς Ηο- 
ΔῈ 1186 β.191: ἀλλ᾽ αὐτός τε κα- 
ϑησο καὶ ἄλλους ἔδρυε λαούς. ε!. 
480 Ὁ. Κι͵ ὅ0, 4, 11]. 

[0] ταῦτα λ. (ἰγἱαπιριταηα, 815 
Οὗ ἀξεν ϑείζ ἀθ8 ϑοκγαίθ. (ταῦτα) 
νυΐϊάοχίορί ννᾶγο. 

Οἂρ. ΧΧΙΧ, 8. μορμολύττει ἀδγ 
Αὐδάγυοκ [ὃς ἀᾶκὰ5 βαπρσαπιδοίιθῃ 
ἀαγοῖ Οοδρεοπδίοσ, ὶο ΜΟΥ ΠΟ ΥΥ8Γ 
80 }0ει εἴη αεδρεπδί, πιϊΐ ἀδπὶ πιδῃ 

Κιἰπάδγη ὑὕδηβθα πιδοϊιίε. αὶ. Κυϊίοη 
46: εὖ ἴσϑι ὅτι οὐ μή σοι ξυγ- 
χωρήσω, οὐδ᾽ ἂν πλείω τῶν νῦν 
παρόντων ἡ τῶν πολλῶν δύναμις 
ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς μορμολύττηται 
δεσμοὺς και θανάτους ἐπιπέμπουσα. 

)ὲ5 Βοεϊννοτί ὦ γενναῖε ἰδ ννοδὶ 
ΒΙΘΓ πἰΐς ΑὈδιοδς σαννδη{, ννοῖ} ἀδε 
δησονγδπάίς ΜιΙοί οἷπ ὑπ64}65 ᾿ς, 
πδη 10 ἢ νυνϊθάεὺ εἶπ ϑΘομοίϊθαννοὶϑ, 
γεῖὶ. 411 Ε. 

9. ὅμως δέ τοῖσι δῃ, 4455 ἀαπιῖί 
οἰ σαηί οἷ σὰ ποσί σοδασί ἰδί, 
Βεππηοοαῖὶϊ νν}}} ϑοϊκγδίος ἀδγδυΐ οἷη- 
δεῖιοπ, 

10. ἐὰν ἀδίκως ἐπιβ. Ὀϊς Ετγρδη- 
Ζαηρ ογρὶδί δἰ οἷ. δὰβ (Ὁ. 

ΕἸ 16. τί τοῦτο; νυᾶδ 50] ἀδ5 
᾿διϑζθη ἐ δ 45 Ἀπδοιίοκ ἢ 6 δοί θη 
ἀ65 Ῥοϊος δαί βοΐπαη (ἰοεΐδεγη αταπά 
ν 6] ]οἱοδὲ πῃ ἀδν ουβοῖ [Ὁ 468 ΟοΥ- 
σἷαβ., ἀδ858 ἴδῃ ἷπ δγπδίθη Ὀίηρεοη 
ἀϊς Ζυμότεον ἀστοὶ δοίη δ θη 6 
ϑεῖϊο Ζίθιδη πιᾶθβο. Ατὶδί. Ἀδιεῖ, 
ΠΙ|Ι.18 (Ἀποι. αγ. δα. 8. [1 ρ. 160): 
δεῖν ἔφη Γοργίας τὴν μὲν σπου- 
δὴν διαφϑείρειν τῶν ἐναντίων γέ- 
λωτι, τὸν δὲ γέλωτα σπουδῇ. 

11. ἐλέγχειν δὲ μή. θαάατοιϊι ννἱγὰ 
ἀΐθ υδῆστο Βεἀδαίπηρ νοι ἄλλο εἶδος 
ἐλέγχου Κὶαν. Ὀοαίδοι Ὠγροίδκιΐβο.. 

6 Ἐ 

ῦ 

Ε 
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ΠΩ... Οὐκ οἴει ἐξεληλέγχϑαι, ὦ Σώκρατες, ὅταν τοι- 
αὖτα λέγῃς, ἃ οὐδεὶς ἂν φήσειεν ἀνθρώπων; ἐπεὶ ἐροῦ τινα 
τουτωγί. 

ΣΩ. Ὦ Πῶλε, οὐκ εἰμὶ τῶν πολιτικῶν, καὶ πέρυσι 
βουλεύειν λαχών, ἐπειδὴ ἡ φυλὴ ἐπρυτάνευε καὶ ἔδει μὲ Ὁ 
ἐπιψηφίζειν, γέλωτα παρεῖχον καὶ οὐκ ἠπιστάμην ἐπιψηφίέξειν. 

414 μὴ οὖν μηδὲ νῦν με κέλευε ἐπιψηφίζειν τοὺς παρόντας, ἀλλ᾽ 
εἰ μὴ ἔχεις τούτων βελτίω ἔλεγχον, ὕπερ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, 
ἐμοὶ ἐν τῷ μέρει παράδος, καὶ πείρασαι τοῦ ἐλέγχου, οἷον 
ἐγὼ οἶμαι δεῖν εἶναι. ἐγὼ γὰρ ὧν ἂν λέγω ἕνα μὲν παρα- 
σχέσϑαι μάρτυρα ἐπίσταμαι, αὐτόν, πρὸς ὃν ἄν μοι ὁ λόγος 
ἧ. τοὺς δὲ πολλοὺς ἐῶ χαίρειν, καὶ ἕνα ἐπιψηφίζειν ἐπίστα- 

Β μαι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὐδὲ διαλέγομαι. ὅρα οὖν, εἰ ἐθελήσεις 
ἐν τῷ μέρει διδόναι ἔλεγχον ἀποκρινόμενος τὰ ἐρωτώμενα. 
ἐγὼ γὰῤ δὴ οἶμαι καὶ ἐμὲ καὶ σὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώ-- 
πους τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαι κάκιον ἡγεῖσϑαι καὶ τὸ μὴ 
διδόναι δίκην τοῦ διδόναι. 

ΠΩΛ. Ἐγὼ δέ γε οὔτ᾽ ἐμὲ οὔτ᾽ ἄλλον ἀνθρώπων 
οὐδένα. 

2, ἐροῦ τινὰ τουτωνί, [πάθη 
Ῥοΐϊοβ ο'οῖν ποοῖ δἰ πη] δυῖΐ ἀϊο ΝΜ οἱ- 
παηρ ἀδγ Απννοβδεηάδθη θοτυΐ, Κοπιπι 
ΕΓ ἴῃ δπάρφυγος ΕὌΓΠπι δυΐ ἀΐο “Ζευ- 
δοπ’ Ζυγῖοκ υπά Ζεῖὶὀᾳί, ἀ855 ἰδπι 
ΠῸΓΣ ἀϊα ΕΟ ἀδ68 Υγποίογίβο 6 ἢ 
Βοννοῖβ68 Ζυρδηρί οι ἰδ. υτοῖ 
ἀϊαὸ δὴ ϑοκγαίθας σογιομίοίς Αὐΐέοτ- 
ἀογαηρ (ἐροῦ τὲ) δ ππογί δ δὴ 
ἀδς ἐπιψηφίξειν (τορατε ρορεϊμπι)᾿ 
πὰ ρεἷδί ἀΐοβεπὶ Οοἰεροη οί, βεῖπα 
Ρουβδ] οῆα Τρ βο ΚΙ ΟΠ ΚοΙ σοῦ- 
ΖυβΒον Ζοη, τἀπὶ 81|1|6 Οειποϊπδοϊιαῦί 
ταϊς ἀοΓ τδίονίοθη Με ποάθ δῦΖα- 
ἰθοῆπδη. Ζρ οἰ ἢ ογμο ἢ] , 4858 6 πη 68 
ΑὈεὐϊπηθηῃ ἀ66 ΟΙΚα5 --- ἀϊο Νῖ6- 
(Ποάς, ἀϊ6 ἀδγ ϑίδας εἰ πϑοῦ δ, ππὶ 
ἀϊς ὙΥΔΕΓΠοΙ ἔεϑίζυϑίο θη --- ΘΕΌ 6 Π50 
πηροηὔρσεπα ἱπὶ Ετίο]σ ἰδέ, ννῖθ 46 
τἰδίογίδοιο Νοίμβοάς, νυϑπη 86 ἀδὺ 
οἴπξοῖπθ δηννοπᾶοί. Ὁϊς Τηδίβδοϊο 
δεὶθδί, δαῖ ἀΐα ϑοϊγαίεβ. δηΖιδρίθ θη 
δοποῖηΐί, ἰδὶ ἀογ Ὀεκαπηίΐα ΡΊΟΟΘΒ8 
ἀν ΕΔ ἤογγαη, ννοϊοςα 61 ἀδη ΑΥΙ- 
δἰ υδοη ρσοδὶερί απ ἀ οἶποῦ ΡΟ 115 ῃ 
Τηϊγῖσαο ξυπὶ Ορέἕον δεϊοη, Ὠ]6 γοτ- 
δηρα ογΖϑ εἰ δυδία ἢτ] οἢ ΧΟΠποροη 

1ῃ δοῖπορ ατίθον. σοϑβοῖ. 1 6, 38 Η, 
Ὁ... ϑδοκτγαίεβ νυδὺ ἰῃ ἀΐθβϑηι [8016 

ἐπεὶ σὺ δέξαι’ ἂν μᾶλλον ἀδικεῖσϑαι ἢ ἀδικεῖν ; 

(ΟΙ. 98, 8 -Ξ- 40 ν. ΟἸ;ν.) ΒΔΓ ΒΒ Στ 
ππὰ ἰπ ἀδγν ἀδηκνυναγαϊΐρεη Ὑο κόνοσ- 
δϑιηπηΐαηρ ἐπιστάτης τῶν πρυτά- 
γεων. Αἱβ βοϊοεσ υυνἱάογβοίζίθ ΟΣ 
οἷο ἀδπι ηροβοίζ οθη Ὑογδ τη 
ταἶΐ ὉΠογβο να ἰοΥ]οοπι ΜΙ α(Ν 6, τυ 8 
ΘΓ δοιογζ δίς 8185 {Πρό δοῖ ΚΠ ἢ κοὶς 
ἵπι ἐπιψηφίξειν ὈοΖεϊομθποί. Επέ- 
80! Θά θῃ ον τοάοὶ Κ. Αροὶ]. 82 Β, πο- 
ζι ἀΐε Βειι. Ζζὰ νεγρὶ. ἴθοσον ἀΐο 
ΘΠ γοποϊορ δος ς ΘΟ νυ τ ρκοἱ 6. ΕἾ ἢ]. 

1ὅ 

18. 
[4714 ΑἹ 8. τούτων: ἀΐο νογβοὶιΐθ- 

ἀἄσοπθη ΝΜΙ(6], πὶ ἀδπθα 669 Ῥοΐοαῦ 
ὈἾΔΠΟΓ τ γϑυοῆί ἢ δίίθ. 

ὕπερ νῦν: 412 Ο.Ψ 
9. παράδος πδη οι τὸν ἔλεγχον. 

5ο ππηίεῃ διδόναι ἔλεγχον ἀϊο ζζξε- 
[οἰ κοῖς σὰν ΤΙ ἀογοραπρ ρσοῦδῃ, 

18. οὐδὲ διαλέγομαι. Ἰθεδαπρ ἀδΣ 
Ὀ ΔΙ εὐκ ἰδ ἸὮγΟΥ Ναίασ πδοὶ δίοίβ 
ΠῸΓ τιὶί οἰηζοίποη τι δρίϊοϊ!. 

[Β] 18. Ῥοΐοβ βἰ}}}ύ βοῖπε Βεῖδυρ- 
ἰὰπρ ἀ6Γ ἀ65 ϑοκτγαίοδ. πῦρ ϊομδί 
ΒΟ ΤΟΙ͂Σ οπίσεθεοη; 806 οὐ Συνδίἔοὶς 
ΠΟΟΒ δὴ βοκγδαίβ Ααἰγιομυσκοὶς απὰ 
ΨΟΥΒΌΟΘΝ δα πουβοὶί5 Ποῖ ΘΙ ηπιδὶ --- 
ἀΐε αοννυββεπδίγαρα. 
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ΣΏ. Καὶ σύ γ᾽ ἂν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες. 
ΠΩ. Πολλοῦ γε δεῖ, ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐγὼ οὔτε σὺ οὔτ᾽ 

ἄλλος οὐδείς. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν ἀποκρινεῖ; 
ΠΩ... Πάνυ μὲν οὖν καὶ γὰρ ἐπιϑυμὼ εἰδέναι ὅτι 

ποτ᾽ ἐρεῖς. 
ΣΩ. ΜΔέγε δή μοι, ἵν᾽ εἰδῇς, ὥσπερ ἂν εἰ ἐξ ἀρχῆς 

σε ἠρώτων᾽ πότερον δοκεῖ σοι, ὦ Πῶλε, κάκιον εἶναι, τὸ 
ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδικεῖσθαι ; 

ΠΩ... Τὸ ἀδικεῖσθαι ἔμοιγε. 
ΣΩ. Τί δὲ δὴ αἴσχιον; πότερον τὸ ἀδικεῖν ἢ τὸ ἀδι- 

κεῖσϑαι:; ἀποκρίνου. 
ΠΩ... Τὸ ἀδικεῖν. 
ΧΧΧ, Σῶ. Οὐκ οὖν καὶ κάκιον, εἴπερ αἴσχιον ; 
ΠΩ... Ἥκιστά γε. 
ΣΩ. Μανϑάνω᾽ οὐ ταὐτὸν ἡγεῖ σύ, ὡς ἔοικας, καλὸν 

τε καὶ ἀγαϑὸν καὶ κακὸν καὶ αἰσχρόν. 
ΠΩ... Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. Τί δὲ τόδε; τὰ καλὰ πάντα, οἷον καὶ σώματα 

καὶ χρώματα καὶ σχήματα καὶ φωνὰς καὶ ἐπιτηδεύματα, εἰς 
οὐδὲν ἀποβλέπων καλεῖς ἑκάστοτε καλά; οἷον πρῶτον τὰ 
σώματα τὰ καλὰ οὐχὶ ἤτοι χατὰ τὴν χρείαν λέγεις καλὰ 
εἶναι, πρὸς ὃ ἂν ἕκαστον χρήσιμον ἢ, πρὸς τοῦτο, ἢ κατὰ 

[0] ὅ. καὶ γὰρ ἐπιϑυμῶ ἀτδοκι 
ἄδθη Ζινεϊί(ε!ὶ ἀκ ῬοϊΪοβ δ5, (888 
Βοκταίοβ ἐγ βοῖὶπος Μείπυαπρ ἄδετγ- 

. Βιδαυρί οἴννδβ νογθυίηροη Κῦπηθ. θ- 
ΠΟΙ ἰδ᾽ Γ΄ ἸοίζΖί ἱῃπ ἀδθγ γογίγευ ἀθ 
ἀθ5 ϑἴοροβ δϑῇνγ Ὀογοῖϊΐ Ζὰπὶ Αηί- 
νυογίοη. Βοοῖϊ δοῆοη Ὀεὶ ἀδγ Ζυνοὶ θη 
Εγδρα δίοοκθ ΕΓ βεῖθεγ, ὉΠ5:ΟΠΘΥ, 
γυ7ὦὶο ΟΥ δηίννογίοη 60}. [πάφ65 ἦγ ᾿δί 
Ποοῖὶ κο υἱοὶ δ {{Π|Ππ96 ΘΟ ἢ], ἀ855 
6Γ νυδηΐϊρβίοπβ ἀΔ8 [Ππγοομίί απ πἰοὶί 
ἐὰν ΘΙ θη νυ ΠΥ οὐκ γα Καπη, 815 
ἀδ5 Σμπγοοϊοἰάθη. 3. Εἷη]. 5. 14. 

Οδρ. ΧΧΧ. 14. Οὐκ οὖν κτέ. δε 
καλόν νεἱτὰ ἶον 45 σἰδίζπηροθερτ 
δοῖδεοί, ἀδπὶ ἀΔ85 ἀγαϑόν ππὰ ἡδύ 
πηίογροογάπεοί βἰπα. 

16. ὡς ἔοικας: Κτ, δῦ, 4, 8. 
[Ὁ] 19. τόδε ννολὶ 486 Αδοῦβ. ζὰ 

θοίϊγδονίθα πἰἰξ Εγρᾶπζυησ σου λέ- 
γεις. Εθθοηδο Ρμδᾶάοη 6ὅ Ὁ: τί δὲ 
δὴ τὰ τοιάδε; Ναὶ. Χεη. Μεπι. ΠῚ 

1,10: τί δὲ τοὺς κινδυνεύειν μέλ- 
λοντας; Κῖ, 62, 8, ὅ. 

21. ἀποβλέπων (εἷς τι). 16565 
ΑὐυδάγαοϊκϑἝ θοάϊδηΐ δἰοῖ Ρ]Δίοη δπί- 
ὙΥΘοΓ πἰΐί ΒεΖὰσ διυὲ ἄδθηῃ ΒΙ]1οῖκς δαΐ 
ἀδ8 οβεη, ἀδ8 [οἷ 8δ]95 σοιηδὶη- 
88 Π|ι69 ἀυτοῖΐ οἷηα ΘΙ οἷς νοῦ Ετ- 
δοϊοϊπαπσαη ἰπαπγοιΖίϑις, οάδγ δυΐ 
ἀϊο Ι͂466, ἀδπιῖί ἀδγηδοῖ ἀΐς Εἰγ- 
δοδοϊπαηρ ραβδία οί ννεγάθ, ΗΟ ἀδ5 
Θγδίοσο. 

28. κατά Ὀεζοϊοπποί ἄδη Οεεἰσμίδ- 
πηκί, πδοῖ ἀθ οἴνναβ Ζ Ὀδπι ββθῃ 

13. 6Γ Οδδιοίδρυαπκο ἀΕΓ χρεία 
οὐδὺ ἀε8 ὠφέλιμον ἴαθϑοι, ἀδλ8 Οαίς 
ἃ[9 ἀΔ5 Ζννθοκιμᾶβζίρε, εἶπ Αὐἴέαι5- 
βυηρσ, ἀΐε ἀθπ᾽ ΒορΥ ἀδ6 σπίοη 
8]εγάϊηρθ πἰσδ ογβοϊορίς, ---- Ρ]ίοη 
υυἱἱάπιοί ἀοιιβοίθαπ ποσὶ πιᾶηοῖς (Ἰεἴ 
οἰπρεδοπᾶς {Ππ|ογβασβαην ἰπ δπάο- 
γοη δομυ ίθη, :. Β. ἀοπὶ ῬὨ 6008 
([. Εἴη]. Καὶ 47 ἃ. ΕἸ.) --- ἀϑοὸῦ [ἄν 416 
νου] ρεπᾶὰς Αὐΐρσαθε σοηὔῦρι. 
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ἡδονήν. τινα, ἐὰν ἐν τῷ ϑεωρεῖσϑαι χαίρειν ποιῇ τοὺς ϑεω- 
Ε ροῦντας; ἔχεις τι ἐκτὸς τούτων λέγειν περὶ σώματος κάλλους ; 

ΠΩ.Δ4. Οὐκ ἔχω. 
3 Ξ 

ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ τἄλλα πάντα οὕτω καὶ σχήματα 
καὶ χρώματα ἢ διὰ ἡδονήν τινα ἢ διὰ ὠφέλειαν ἢ δι᾽ 
ἀμφότερα καλὰ προσαγορεύεις ; 

ΠΩ... Ἔγωγε. 
ΣΩ. Οὐ καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὰ κατὰ τὴν μουσικὴν 

πάντα ὡσαύτως: 
ΠΩ.3. Ν ναί. 

ΣΩ. Καὶ μὴν τά γε κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ ἐπιτη- 
δεύματα οὐ δήπου ἐκτὸς τούτων ἐστὶ τὰ καλά, ἢ ὠφέλιμα 
εἶναι ἢ ἡδέα ἢ ἀμφότερα. 

ΠΩ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ τὸ τῶν μαϑημάτων κάλλος ὡσαύτως; 41ῦ 
ΠΩΛΜ. Πάνυ γε᾽ καὶ καλῶς γε νῦν ὁρίξει, ὦ Σώ- 

κρατες, ἡδονῇ τε καὶ ἀγαϑῷ ὁριξόμενος τὸ καλόν. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν τὸ αἰσχρὸν τῷ ἐναντίῳ, λύπῃ τε καὶ 

κακῷ; 

ΠΩ.Ζ. ᾿ἀνάγκη. 
ΣΩ. Ὅταν ἄρα δυοῖν καλοῖν ϑάτερον κάλλιόν ἢ, ἢ 

τῷ ἑτέρῳ τούτοιν ἢ ἀμφοτέροις ὑπερβάλλον κάλλιόν ἐστιν, 
ἤτοι ἡδονῇ ἢ ὠφελείᾳ ἢ ἀμφοτέροις. 

ΠΩΛΜ. Πάνυ γε. 
ΣΙ. Καὶ ὅταν δὲ δὴ δυοῖν αἰσχροῖν τὸ ἕτερον αἴσχιον 

ἧ, ἤτοι λύπῃ ἢ κακῷ ὑπερβάλλον αἴσχιον ἔσται. ἢ οὐκ 
ἀνάγκη; 

ῷ, ἐκτὸς τούτων πδι] οἢ ἀδν α6- 
εἰ ομ ϑραηκίςε, ἀΐα παῖς ἢ --- ἤ νοσθογ 
Ὀοξοϊοῆποί ννογάδη δἰπα. 

[ΕἸ 6. προσαγορεύειν: ἀυτοῖ Βεὶ- 
Γὔσπηρ οἷπο5 Νίοσκιημδ]α Ὀδζαϊ οι πϑη. 

11, Καὶ μήν ὈϊΠάεῖ ἀδη ΤΠ] θογσδηρ 
Ζὰ οἶποὺ παῦδῃ Οἶδθδο ἀθ8 ϑομὅποι, 
2 ροϊδίϊσεῃ ππά δρϑίσδοίθη Β6- 
στεα. δία νόμοι, ἐπιτηδεύματα 
πὰ μαϑήματα νογάδη αἷς Βοζὺρ 
Δ ἀθπ (Οἰοϑοπδίδη ἃ ἀδγ ἴ]ηίογδυ- 
οππρ ρμδδβθῃά δὶς Ἀεοργυϑεπίδηίδη 
ἀἴδβ5 6. Ο]8886 δυίϊσοία γι. Βοδοδίοπε- 
τυογἢ ἰδέ ἀΐο δία} ρ νοῦ τὰ καλά 
δἰ8 πδοδίγδρ! οἶς Βεϊρυηρ Ζὰ ἀοιῃ 
δυνὶ. ἀΟΥ ροπδῦθγοηῃ Βοζοϊ σμπαπα 
τνοροη. Υρὶ. ἀθη Ηοοσ. ϑρυδοῖ- 

σεῦγδποι. οοῖι ννυῦγἀθ καλά οἷπο 
Ατοΐκοὶ ἀθπὶ εγβίδ πά πῖβ βἱοἷ ὈθδοΥ 
διηρέθμ!θη. ἴΠοῦογ ἀδβ δὴ τούτων 
οἷον δηβομ δδζοπὰθ ἀρροαῖϊί. ἢ... 
εἶναι... 8. Κι. δ1, 10, 7. Εἰηδ δη- 
ἄετο Ιμοβατί (5. ἀ. κυ, Αηι.) ἰδαίϑς 
τοῦ ἡ. 

[416 ΑἹ 16. καὶ καλῶς κτέ. Ἠϊετῖ 
ζΖεῖρί Ρ. εἴπῃ Απῆυξ νου Ὁ 146 Ἰ{1}Ὸ. 
8 ἡδέα νετίδηρίι δεῖ ἴμπι. Ζα θ6- 
δομίθη ἰδὲ ἀδροροῃ αἷς ὅϑοδίδα Κἰοΐη- 
ἰδυίενς Εἰπίίδυδοδαπρ ππίρῃ. 

[Β] 36. ἤτοι κτέ. ῬΥΘπη πἷοδί 
οἰννδβ διυδροίβ [θη ἴδί, 80 γοάδί Πΐοσ 
3. ννϑηΐσοῦ σοπδὰ 485 οὔθπ, ϊΐ 
ΥερΙαβδῦηρ ἀδδβθη, τυῶϑ δ'οῖ σοῦ 
δαὶ θεοί υϑυβίϑεί. 
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ΓΟΡΓῚΑΣ (414. 418) 

Πῴ2. Ναί. 

81 

Σ΄. Φέρε δή, πῶς ἐλέγετο νῦν δὴ περὶ τοῦ ἀδικεῖν 
καὶ ἀδικεῖσθαι; οὐκ ἔλεγες τὸ μὲν ἀδικεῖσϑαι κάκιον εἶναι, 
τὸ δὲ ἀδικεῖν αἴσχιον; 

ΠΩ... Ἔλεγον. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν εἴπερ αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαι, 

ἤτοι λυπηρότερόν ἐστι καὶ λύπῃ ὑπερβάλλον αἴσχιον ἂν εἴη 
ἢ κακῷ ἢ ἀμφοτέροις ; οὐ καὶ τοῦτο ἀνάγκη; 

ΠΩ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΧΧΧΙ, ΣΩ. Πρῶτον μὲν δὴ σκεψώμεθα, ἄρα λύπῃ 

ὑπερβάλλει τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαι, καὶ ἀλγοῦσι μᾶλλον ( 
οἱ ἀδικοῦντες ἢ οἵ ἀδικούμενοι; 

ΠΩΛ. Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, τοῦτό γε. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα λύπῃ γε ὑπερέχει. 
ΠΩ... Οὐ δῆτα. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν εἰ μὴ λύπῃ, ἀμφοτέροις μὲν οὐκ ἂν 
ἔτι ὑπερβάλλοι. 

ΠΩ. Οὐ φαίνεται. 
φ - 

ΟΣ. Οὐκ οὖν τῷ ἑἕτέρῳ λείπεται; 
Π2ῶ.2. Ναί. 

ΣΙ. Τῷ κακῶ; 

ΠΩΛΜ. Ἔοικεν. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν 

εἴη τοῦ ἀδικεῖσθαι ; 
ΠΩ... “ῆλον δὴ ὅτι. 

- ε 

κακῷ ὑπερβάλλον τὸ ἀδικεῖν κάκιον ἂν 

ΣΩ. ᾽Ἅλλο τι οὖν ὑπὸ μὲν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων 
καὶ ὑπὸ σοὺ ὡμολογεῖτο ἡμῖν ἐν τῷ ἔμπροσθεν [χρόνῳ] 
αἴσχιον εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσϑαι ; 

ΠΩ, ΔΜ. Ναί. 

ΣΦ. Νὺν δέ γε κάκιον ἐφάνη. 
ΠΩ.Δ. Ἔοικεν. 

᾿ “- 

ΣΩ. δέξαιο ἂν οὖν σὺ μᾶλλον τὸ κάκιον καὶ τὸ 
2. Φέρε δή ἰεἰϊοῖ Σὰν Αηννοπάπηρ 

δαΐ ἄδθῃ ΟΣ ἰοσεπάθῃ ΕἰΔ1] ἅθοΓ, 
Οάρ. ΧΧΧΙ. [0] 10. λύπῃ ὃο- 

σοϊον ποί πὺΓ, νυνὶ ἀλγοῦσι Ἔγδαίογί, 
ἀσῃὰὶ ἄπδξετθη ϑοῆπιογζ. πὶ Θἰδννῖβ. 
ΒΘΏΔΌΪ4886 Καηηθ σὰγ ηἰοίιὶ ρσοάδοϊιί 
τυογάθη. 

19, τῷ ἑτέρῳ πδη οὶ ὑπερβάλλειν. 
[Ὁ] 26. τῶν πολλῶν. ῬοΪοκ δαίίο 

δἷοῖι δυῖ αἱ Μεϊπαπσ ἀδγ Μίεηξε 

π ἢ Γπνα 8 θογαΐθα ἀπά ποοὶ 474 Ο 
ἀυγοῖ οὔτ᾽ ἄλλος οὐδείς εἰ οἰ 58 πὶ 
ἴῃ ἄετθη Νάπιθῃ δβοὶθο Βεβδαρίπηρ 
δυβροβργοοΐθη. 0. νυϊγὰ δσ ννὶθ 
Ῥτγοίδρ, 868 Α ἴῃγ γεγίγοίοσ, Ἐπ δὶ 
ἀὐτγῖσ θη ὡμολογεῖτο 85 Ζευριᾶ Ζὰ 
ἔδβδεπ ππὰ ζὰ ὑπὸ τῶν πολλὼν 
ὁμολογεῖται ΖῸ νογβίθι θη, 

82. Δέξαιο ὧν πιὶϊς Βοζυὺρ δυὲ 
4714 Β. 
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αἴσχιον ἀντὶ τοῦ ἧττον; μὴ ὄκνει ἀποκρίνασϑαι, ὦ Πῶλε" 
οὐδὲν γὰρ βλαβήσει᾽ ἀλλὰ γενναίως τῷ λόγῳ ὥσπερ ἰατρῷ 

Ε παρέχων ἀποχρίνου, καὶ ἢ φάϑι ἢ μὴ ἃ ἐρωτῶ. 
ΠΩ... ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἂν δεξαίμην, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Ἄλλος δέ τις ἀνθρώπων; " 
ΠΩ... Οὖὗὔ μοι δοκεῖ κατά γε τοῦτον τὸν λόγον. 
ΣΩ. ᾿Δἀληϑῆ ἄρα ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι οὔτ᾽ ἂν ἐγὼ οὔτ᾽ 

ἂν σὺ οὔτ᾽ ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων δέξαιτ᾽ 
ἀδικεῖν ἢ ἀδικεῖσϑαι᾽ κάκιον 

ΠΩ.3Ψ. Φαίνεται. 

ἂν μᾶλλον 
γὰρ τυγχάνει ὄν. 

ΣΩ. Ὁρᾷς οὖν, ὦ Πῶλε, ὁ ἔλεγχος παρὰ τὸν ἔλεγχον 
παραβαλλόμενος ὅτι οὐδὲν ἔοικεν, ἀλλὰ δοι μὲν οἱ ἄλλοι 
πάντες ὁμολογοῦσι πλὴν ἐμοῦ, ἐμοὶ δὲ σὺ ἐξαρκεῖς εἷς ὧν 

4106 μόνος καὶ ὁμολογῶν καὶ μαρτυρῶν, καὶ ἐγὼ σὲ μόνον ἐπι- 
ψηφίξων τοὺς ἄλλους ἐῶ χαίρειν. καὶ τοῦτο μὲν ἡμῖν οὕτως 
ἐχέτω μετὰ τοῦτο δὲ περὶ οὗ τὸ δεύτερον ἠμφεσβητήσαμεν 
σκεψώμεϑα, τὸ ἀδικοῦντα διδόναι δίκην ἄρα μέγιστον τῶν 
κακῶν ἐστίν, ὡς σὺ ᾧου, ἢ μεῖξον τὸ μὴ διδόναι, ὡς αὖ 

ἐγὼ ᾧμην. 
κολάξεσϑαι δικαίως ἀδικοῦντα 

ΠΩ... Ἔνγωγε. 
ΣΩ. Ἔχεις οὖν λέγειν, 

καλά ἐστι, καϑ' ὅσον δίκαια; 

1. ἀντὶ τοῦ ἥττον, Ζα ετρᾶπζοη 
δι κακοῦ ὑπά αἰσχροῦ. 

2. γενναίως τοῖί εγδομβίαπρ ἀοὺ 
Βοδιούζοη; αἰα δάς υυνἱγα τηἷΐ ἀθπὶ 
Ατγζίβθ ποῖέσς, πί ἀν ἀ85 0] πὶ πὶς 
Δ Ββοποϊαοί, νυνῖς 480 (: παρέχειν 
-- ὥσπερ τέμνειν καὶ κάειν τῷ 
ἑατρώ. ἫΝ ΟἸεἰοῃ πἶθ βομαΐης νοῦ 
Βοκγαίεβϑβ βαεϊδεί μογζυβίδιιπιθπ. Χϑη. 
Μεπι. 1 2, ὅά. ἴθεῦεν ἀΐα Οοηβίγ. 
νεῖ. τὰ 466 Β. 

6. κατά γε τ. τ. 1.: Οδατγακίοτῖ- 
δἴάβοιμον Βοϊδαίζ. Ὠΐθ Ἀεάποσ υπὰ 
Βορ ιϊδίθδῃ υνυββδίθη 8 δε Ἰδάβθη 
Οεδοηδίδπα νογβο θάθη Ζὰ Βργδοῖθη, 
ἂὰ 65 ἱῆποη ποδί ὑπὶ σε δ’ 
ἀον ῬΥδγοἱΐ, δοπάθσῃ ὑπὶ ἄδη Βεὶ- 
ἔ4}} ἀογ Ζαμότον Ζ {πὴ ννϑῦ. 

ἢ. οὔτ᾽ ἂν κτέ. ἴθεῦοεΥ ἀϊο 5.6]- 
ἰαμε υπὰ ὙΥΙΔἀοΥΒοϊαην ἀθ6 ἄν ΚΙ. 
69, 1, 8 ππά ὅ. 
[εἰ 11. Ὁρᾷς οὖν ὁ ἔλεγχος κτέ. 

Ἐπ Κῦππίο δυοῖ βίθμει: ὁρᾷς οὖν 

σχοπώμεϑα δὲ τῇδε᾽ τὸ διδόναι δίκην καὶ τὸ 
.. Α 2. Ν᾿ 
ἄρα τὸ αὕτο καλεῖς; 

ὡς οὐχὶ τά γε δίκαια πάντα 
καὶ διασκεψάμενος εἰπέ. 

τὸν ἔλεγχον ὅτι παρὰ τὸν ἔλ. Ιπ 
ἀες νοῦ Ρἰδίοη ροινδμ!ίοα ἘΌτΝ. 
{1 ΔΌΔΓ ἀδὲγ Οδρεπβαίς δον εγ 
Βογνοσ, ϑοκγαίεβ θθζίθν δἷομ ἅδυὶ- 
δοπ8 δυῇ βεῖπο Ῥογίες ἱπ 472 Ο: 
παραβαλόντες οὖν παρ᾽ ἀλλήλους 
σκεψώμεϑα, εἴ τι διοίσουσιν ἀλλή- 
λων. ῬδΟΙ νυϊθάθγβοὶς ὁ δυσὶ ἀϊ6 
Αὐεάτγἄοκο μαρτυρῶν υπὰ ἐπειψηφέ- 
ξων ποῦϑῃ ἄἀθπὶ δ᾽ βεπιοΐμθῃ ὁμο- 
λογῶ 
ἴτὸ 416 ̓ Α] 16. καὶ τοῦτο μὲν 80} 65 Ζὶ 

ἄδη Βεννεῖβ δῦ. ϑοκγδαίθβὲ σοβί ζὰ 
ἄθπὶ συνεϊίθη δίγοίιραπκί ὕθοσ, 
ἴῃ νυϑίσμθπι 68 δ οἢ ὑπαὶ ἀδ5 ὕογ δ] 6- 
αἷδ ἀεν ϑίταξζε ζὰ ἄθῃ Βερτίἴεη 
δαί υπὰ ῦξα Βδη46]0. 

90. κολάξεσϑαι δικαίως. θεν Ζα- 
882 ἰδέ ΠΟΥ πον νυ} ἀαγαῦΐῦ ἀδὺ 
Βεννοῖβ θογαλί ππὰ οἷπο Ζθομιραπρ 
δυοῖν παρὰ δίκην ὙγΟΓΒΟΠΟΙΙΏ6ἢ 
νυογάθη δῆῃ. 

[Β] 28. καὶ διασκεῴ. ὨΐϊῈ δὴ ἄθδῃ 
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2 τοιοῦτον τμῆμα τέμνεται τὸ τεμνόμενον, οἷον τὸ τέμνον ἢ 
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ΠΩ... ᾿4λλά μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 
ΧΧΧΙἧΡ. ΣΏ. Σκόπει δὴ καὶ τόδε᾽ ἄρα εἴ τίς τι 

ποιεῖ, ἀνάγχη τι εἶναι καὶ πάσχον ὑπὸ τούτου τοῦ ποι- 
οὔντος; 

ΠΩ. Ἔσμοιγε δοκεῖ. 
5 -" “- 

ΣΩ. 4ρα τοῦτο πάσχον, ὃ τὸ ποιοῦν ποιεῖ, καὶ τοι- 
οὗτον, οἷον ποιεῖ τὸ ποιοῦν; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε᾽ εἶ τις 
τύπτει, ἀνάγκη τι τύπτεσϑαι: 

ΠΩ... ᾿Αναγκη. 
ΣΩ. Καὶ εἰ σφόδρα τύπτει ἢ ταχὺ ὁ τύπτων, οὕτω 
λῚ , »" ᾽ καὶ τὸ τυπτόμενον τύπτεσϑαι; 
Πὼ 4. Ναί. 

ΣΩ. Τοιοῦτον ἄρα πάϑος τῷ τυπτομένῳ ἐστίν, οἷον 
κι “- 

ἂν τὸ τύπτον ποιῇ; 
ΠΩ... Πάνυ γε. : 
ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ εἰ κάει τις, ἀνάγκη τι κάεσϑαι; 
ΠΩ... Πῶς γὰρ οὔ, 
ΣΩ. Καὶ εἰ σφόδρα γε κάει ἢ ἀλγεινῶς, οὕτως κάεσϑαι 

τὸ χαόμενον ὡς ἂν τὸ κᾶον κάῃ; 
ΠΩ... Πανυ γε. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ εἰ τέμνει τις, ὁ αὐτὸς λόγος; 

τέμνεται γάρ τι. 
ΠΩ.14. Ναί. 

ΣΩ. Καὶ εἰ μέγα γε ἢ βαϑὺ τὸ τμῆμα ἢ ἀλγεινόν, 

τέμνει; 
ΠΩ... Φαίνεται. 

ΣΩ. Συλλήβδην δὴ ὅρα εἰ ὁμολογεῖς, ὃ ἄρτι ἔλεγον, 

Ῥο]οδ φσονγϊομίοίς ΕΣ ηπηρ, νγο ἢ] 
ῷ ἀδεγίοσοη., 66 ΘΓ δἷομβ 8826 Γ6, 
ἧδε κυρίοἷοῖι οἷπο Εὐϊππογαηρσ δὴ ἀθη 
1,680 0, ἀδβ8 ἀδΥ ἴῃ ἀΐδβοσ ΕἾὟΑρα 
θογμγίθ βϑ'δίζ εἴποι Οδγάϊπδὶραηκί 
θο , ἀδν Γὔγ αἶα σαηζΖα δἰ ἢ ἴδο 6 
Απδῖοδέ οἷποθ Μοπβοίθη πη δϑζροθοπα 
δε πὰ 4|50 πῖον οἢπο οὐπείε Ργᾶ- 
ἔχπηρ διηρβοποιηθη νναγάθῃ 50} {6. 
ὝΣ16 ποι υνοπαϊσ ἀἴ686 ΜΑΒηαηρ ἰεΐ, 
Ιδδαι δἷο δὰ οἴποὺ ΕἾαρο 465 ῬΌΟΪο5᾽ 
471] Ο ὁγΚοπηθῃ. 

[0] 16. κάει. Ὀϊ6 Βοϊβρίεϊε νοπὶ 
Βγοθπθὴ πὰ ϑομηοίάθη 5'πὰ ρο- 
ἜΗΙ, νεοῦἱϊ! ἀΐς ἩδΙΚαπεὶ ἱπὶ 8116 6- 

ιοΐπο ἔν ἄθη 1,οἱ 485 ἰ5Ξῖ, νν8ϑ8 
ἀϊθ δἰγαίεπάς (ογθοϊ ρ ο ΒΡ 6ρ6 
[γν αἷς 66. Κε!. ζὰ 466 Β. θυτγοῖὶ 
ἀ45 οἰδεπάβ τέμνειν νυἱνγὰ ἰηϑοΐθγῃ 
οἴη Εογιβο τι δεννῖγκί, 414 ἀ85 Ετ- 
σεθπΐβ ἀδν Ἠδπάϊαπρο --- αἰ ἰσρτοοδβοηὰ 
ἄδι δἰ ρεπιεΐμοη Βερι ἶε πάϑος -- 
ἴη ἀδπὶ ϑυθαίδηνὈςΟΥ ΕΣ τμῆμα 510 ἢ 
2586 ηΐἴδαδθη ἰδ 58(. 

18. οὕτως: 8. ἃ. Ἐν. Απἢ. 
[Ὁ] 238. συλλήβδην Καονγί τοὶ 

ἘΠηΖοΙηδη ζῦπὶ ΑἸ] σοπιοΐποη Ζυγοκ, 
τοῦ ἰσειπιαϊπογί ἀδ8 δῃ ὑθϑοπάσγθοῃ 
ἘΔΠΙδη ἐγκαππίε αδβοίζ. Εἰ σεοδογί 
παίαγ οἷ Ζὰ ἀδπιὶ ΗἨΔυρ θερτ 

" 
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περὶ πάντων, οἷον ἂν ποιῇ τὸ ποιοῦν, τοιοῦτον τὸ πάσχον 
πάσχειν. 

ΠΩ... ᾿41λλ᾽ ὁμολογῶ. 
ΣΩ. Τούτων δὴ ὁμολογουμένων, τὸ δίκην διδόναι 

πότερον πάσχειν τί ἐστιν ἢ ποιεῖν; 
ΠΩ... ᾿Ανάγκη, ὦ Σώκρατες, πάσχειν. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν ὑπό τινος ποιοῦντος: 
ΠΩ... Πῶς γὰρ οὔ; ὑπό γε τοῦ κολάζξοντος. 
ΣΩ. Ὁ δὲ ὀρϑῶς κολάξων δικαίως κολάζξει; 
ΠΩ 2Ψ. Ναί. 

ΣΩ. Δέκαια ποιῶν ἢ οὔ; 
ΠΩ 24. μιίκαια. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν ὁ κολαζόμενος δίκην διδοὺς δίκαια 
πάσχει; 

Πῴ,..,3ϑ. ΦΦαίνεται. 

ΣΦ. Τὰ δὲ δίκαιά που καλὰ ὡμολόγηται ; 
ΠΩ... Πάνυ γε. 
ΣΩ. Τούτων ἄρα ὁ μὲν ποιεῖ καλά, ὁ δὲ πάσχει, ὃ 

κολαξόμενος. 
ΠΩ 4. Ναί. 

ἡδέα ἢ ὠφέλιμα. 
ΠΩ. ᾿ἀνάγκη. 

ΧΧΧΙΠΙ. Σῶ. Οὐκ οὖν εἴπερ καλά, ἀγαϑά; ἢ γὰρ 

ΣΩ. ᾿4γαϑὰ ἄρα πάσχει ὁ δίκην διδούς; 
ΠΩ... Ἔοικεν. 
ΣΦ. φφελεῖται ἄρα; 
ΠΩ 24. Νναί. 

ΣΩ. ᾽άφα ἥνπερ ἐγὼ ὑπολαμβάνω τὴν ὠφέλειαν; βελ- 
τίων τὴν ψυχὴν γίγνεται, εἴπερ δικαίως κολάζξεται ; 

ΠΩ... Εἰκός γε. 

4 τούτων δὴ... πότερον: ἀΐδ 
Βοϊκδηηία ἱπὶ ατ. πὰ [,δΔ(. 80 οἵι 
νοσκοιπιϑηὰς Ε]1}ρ66. οὶ. Κα. 6ὅ, 
δ, 14. 

[ΕἸ 9. ὀρϑῶς τνογαϊ(οἰξ ἀδη Βο- 
εὐ Π ἀο5 δικαίως, ὙΨΘΙΟΒΘΥ 8ρ6ο16}} 
οἰ ΐδοῖ ἱβί, νυδγοπά ὀρϑῶς 8||ρ6- 
Ἰροΐη ἀἶθ δηροπιοδβοηο [Πθυηρ ἀδσ 
Τηδαρκοῖς θοτοϊοδβηοί, 

Οδρ. ΧΧΧΙΙ, [4177 ΑἹ] 21. ἢ γὰρ 
ἡδέα ἢ ὠφέλιμα δεῖ δυΐ ἀδη 474 

ἔ. ἀπγοῖ ἀθα πιοάπα (οἰϊοπάο ρο- 

- ϑη(ποῃηδηάδῃ 

Π6η5 ρείαηγίοθ ον στὸ ἀδγ 
Ἰάοη( ἂν ἀθα Οπίοη υπὰ δομδποῦ 
(ηδοῖι βοΐποῦ οἷποη ΗδΙ 6) ξαγῦοκ. 
βεἰθείνογοι δ Ἰοὺ Καπη δῦο ἀδδ 
ϑιγδίοϊ ἰάθη πἰοῖνί 8186 δῆ ρόποβηὶ Ὀ6- 
Ζεϊοϊιποί νυογάθῃ, 

28. τὴν ὠφέλειαν ρενῦτι ξκὰ ἀσια 
808 ἀδγ νουῃπογροβοπάθη ΕἾαρο ξὰ 

δγθθπ, ἀδε δαοῖι 
ἃἷ6 Ιπβηϊον ζὰ ὑπολ. ζὰ ογρᾶησοθη 
δῖ, δε ἔοϊρεπάς Αβυπάοίου σοδῦσι 
2 ἀδῃ φσοννδηη ]!ο δίοη. Κι, 69, 1, ὅ. 

ὄ 
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ΣΦ. Κακίας ἄρα ψυχῆς ἀπαλλαττεται ὁ δίκην διδούς; 
Πῴ.2. Ναί. 

ΣΩ. ἶ49᾽ οὖν τοῦ μεγίστου ἀπαλλάττεται κακοῦ; ὧδε 
δὲ σκόπει᾽ ἐν χρημάτων κατασκευῇ ἀνθρώπου κακίαν ἄλλην Β 
τινὰ ἐνορᾷς ἢ πενίαν; 

ΠΩΜ. Οὔκ, ἀλλὰ πενίαν. 
3 - . 

ΣΩ. Τί δ᾽ ἐν σώματος κατασκευῇ; κακίαν ἂν φήδσαις 
3 ᾿ 3 3 [ Α “- ἀσϑένειαν εἶναι καὶ νόσον καὶ αἶσχος καὶ τὰ τοιαῦτα; 

ΠΩ... Ἔγωγε. 
4φ - ᾿ “- ΣΦ. Οὐκ οὐν καὶ ἐν ψυχῇ πονηρίαν ἡγεῖ τινὰ εἶναι ; 

ΠΩ... Πῶς γὰρ οὔ; 
κ 3 ’ »-" ΣΩ. Ταύτην οὖν οὐκ ἀδικίαν καλεῖς καὶ ἀμαϑίαν 

καὶ δειλίαν καὶ τὰ τοιαῦτα; 
3 

ΠΩΜ. Πάνυ μὲν οὔν. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν χρημάτων καὶ σώματος καὶ ψυχῆς, 

τριῶν ὄντων, τριττὰς εἴρηκας πονηρίας. πενίαν, νόσον, 
ἀδικίαν ; 

Πῴ 2. Ναί. 

ΣΩ. Τίς οὖν τούτων τῶν πονηριῶν αἰσχίστη; οὐχ ἡ 

ΠΩ. Πολύ γε. 
20 ἀδικία καὶ συλλήβδην ἡ τῆς ψυχῆς πονηρία; 

ΣΩ. Εἰ δὴ αἰσχίστη, καὶ κακίστη; 
ΠΩΜ. Πῶς, ὦ Σώκρατες, λέγεις ; 

8. Ἶ4ρ᾽ οὖν ἰεἰΐοί δα οἴμοι ποῦθη 
Αὐδοδηΐϊίο ἀ65 Βοννοΐβοβ ἅδοδγ, ννοὶ- 
ΟἴοΥ ἀογ 469 Β νοῃ ϑοκτγαίθ δαυΐρε- 
βι6Πἰ6η Βεοδαυρίπηρ οἷ, 

ὧδε δὲ σκόπει εθοΓρδηρϑἔογπιεὶ. 
[8] 1. κατασκευή ὈΒεάεδαίεοί οἰποη 
Ζυδβίαπα, ἀδὺ δυΐ εἷπεσ νογδηβίδὶ - 
(ὰηρ, Εν οαπρ ἃ, ἀρ. Ὀογαδῦ; 
65 Κοπιηχί αἰδὸ δποὶὶ ἀΐο Ρῆδρε ἀθβ 
Κύγρογβ ἀυγοῖὶ Ογμππαδὶκ οίο, ἴῃ 
Βοιγδονί, 

10. Ηΐον σοὐῦγδυοδί ϑοκγδαίθβ ἀδῃ. 
Αὐδβάτθοϊ πονηρίαν, πἰομί ννῖο Κατ 
ΨΟΓΒΟΡ κακίαν, ννοῖὶ! δ΄ βοηϑδί ἴπὶ 
Αὐδάγαυοϊ νογνυνοσηθῆπιδη ννῦγάο, νν8 8 
Πδοΐον (Ο. Ὁ) εγβϑὶ ογυνίθθη υυἱγὰ, 
--Ἕὄ δῖΆῖς ὕιίιογβοδοϊαθηρ ἄδν [606] 
ὀηίργϊοδς ἀδγ ἂδγ Οὔϊονγ (5. ο.), 
δι.6ΖοΓοθ, ἰθἰ δ οἢ6 ἀπά ρεϊδίῖσο. 16 
ἰοἐζίθγοη δὐβδεμοίπϑηῃ τυϊθάοσ υἱογίδον, 
ἰπάθπ ἰθάθὺ ἀδὺ νἷογ (Οδγάϊηδ!-)} 
Τυρσοπάοεη (Οδγθομερίκοῖς, Βαβοῦ- 
Παηδοὶϊ, ΤαρίοεγκΚοϊς, ὟΝ εἶδ ο] Ὁ) οἷπς 

ΘΟΒΙ ΘΟ ἰρίκοῖς δπίβρυιοιί, 8485 66- 
δηίΠ6 }} ἀδὺ Βαοβδοηπθηίιοῖϊς ἢεὶσζί 
ἴοσ, υυἱθ δ σἢ δὴ δηάδσγοη ϑ'(6] | δ, 

2. Β. Ριδάοη 68 Ε΄. 69 Α ἀκολασέα 
ἧπι Οορεπβαίζς ζὰ ἄδθπι κολαξεσϑαι, 
ὑπ ννϑοῖθθ 68. δον. ἢΐθὺ δδηπάοϊί. 
Ὀῖο ἀφροσύνη, νεἴοῖα Θυδη 8 }5 816 
Θερομκδίζ ἀν σωφροσύνη ὈεΖοϊοϊ ποῖ 
νυιτὰ, 2. Β. Ριοίδρ. 382 Εἰ, ννυϊγὰ 
ἀοοῖ ποοῖ σον ΙΟἴΓ ἀογ φρό- 
νησις οὐδτ σοφία, ἰοἰζΖίεγεθ 2. Β. 
Ργοῖαρσ, 8382 Α δηἰρερεαηροδβοίζί υπὰ 
δι αἷφο ἷογ ἀσγον ἀμαϑέα γοῖ- 
ἰγοίθῃ. 

[0] 98. Πῶς, ὦ Σ. Ῥοῖοδ Ὀϑνυνοὶδί 
ἀυγοῖ ἀΐοδο Εγαρο, ἀ888 οὐ ἀθγοῖ 
ἀϊΐε σννοΐπιδὶ σοῦ ϑοκγαίοβ ροΐπ σία 
Βεάυοίδοη νοῦ ἀδγ ρμδγί 6] 65 (νρ]. 
Ζὰ 90,21) Ιἀοπεϊίδί ἀθ5 αυΐδη ππά 
δοδόποη οὐον Ηβδδο οἰδη ἃ. ΘΟΒ ΘΟ - 
(θη ποσὶ εἰσι νἱοὶ σοϊογηῖ ἢιδί. 
Βαββοῖὶθα πιᾶδ8 ἱδπὶ ποοϊιμδἰ8 8πι 
ϑυραογίαιῖν πδοθραννίοδαη ννεγάδῃ, 
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ΣΩ. Ὡδί᾽ ἀεὶ τὸ αἴσχιστον ἤτοι λύπην μεγίστην παρ- 
ἔχον ἡ βλάβην ἢ ἀμφότερα αἴσχιστόν ἐστιν ἐκ τῶν ὡμολογη- 
μένων ἐν τῷ ἔμπροσϑεν. 

ΠΩ... Μάλιστα. 

ΣΩ. “ἴσχιστον δὲ ἀδικία καὶ σύμπασα ψυχῆς πονηρία ὅδ 
ἢ νῦν δὴ ὡμολόγηται ἡμῖν; 

ΠΩ.4. Ὡμολόγηται γάρ. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν ἢ ἀνιαρότατόν ἐστι καὶ ἀνίᾳ ὕπερ- 

βάλλον αἴσχιστον τούτων ἐστὶν ἢ βλάβῃ ἢ ἀμφότερα: 
ΠΩ... ᾿Ὡνάγκη. 
ΣΩ. ἶ4ρ᾽ οὖν ἀλγεινότερόν ἐστι τοῦ πένεσθαι καὶ κά- 

μνειν τὸ ἄδικον εἶναι καὶ ἀκόλαστον καὶ δειλὸν καὶ ἀμαϑῆ ; 
ΠΩ.Δ. Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ; ὦ Σώκρατες, ἀπὸ τούτων γ8. 
ΣΏΩ. Ὑπερφυεῖ τινὶ ἄρα ὡς μεγάλῃ βλάβῃ καὶ κακῷ 

ϑαυμασίῳ ὑπερβάλλουσα τἄλλα ἡ τῆς ψυχῆς πονηρία αἴσχι- 

Ε στόν ἐστι πάντων, ἐπειδὴ οὐκ ἀλγηδόνι γε, ὡς ὁ σὸς λόγος. 
ΠΩ. Φαίνεται. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μήν που τό γε μεγίστῃ βλάβῃ ὑπερβάλλον 
μέγιστον ἂν κακὸν εἴη τῶν ὄντων. 

Πὼ4. Ναί. 

ΣΩ. ἫἪ ἀδικία ἄρα καὶ ἡ ἀκολασία καὶ ἡ ἄλλη ψυχῆς 
πονηρία μέγιστον τῶν ὄντων κακόν ἐστιν; 

Π..24. Φαίνεται. 

ΧΧΧΙΥ. ΣΩ. Τίς οὖν τέχνη πενίας ἀπαλλάττει; 
οὐ χρηματιστική:; 
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[Ὁ] 8. ἀνιαρός πὰ ἀνέα ννῖς 
δυοὶϊ ἀλγεινός υπὰ ἀλγηδών δ6- 
Ζοϊσνπϑη ἀΐθ λύπη τοῦ ἀδγ δ πδΖογθῃ 
ϑοῖϊίϊθ πδοῖὶ ἀδπὶ ἀυγοὶ ἀΐο ϑίγαίο 

ἷδί παίαγ οὗ ἴῃ ραγίϊΐνοιι ϑῖππς σὰ 
νογβίεϊϑη. 

18. ἀπὸ τούτων γε: “δα δὲδ σιιὲ- 
ἔπι, φιας ἀϊδριίαία 8ιπ|. 5..8110. Βογνογρογθίδηση ϑοιηογζο. Κα, δα οἷ 

Ρτοίαρ. 866 ΗΕ, αογᾷ. 4994, νο 
ἀνιᾶσϑαι ἅδη ἀεξοπδδίΖ Ζὰ αέρειν 
Πάει, Ζα βλάβῃ ετξ. ὑπερβά αλλον, 
κι ἀμφότερα ἄδββοῖθο. Ὀΐίθβοσ Ἁ 
Ὀεάεδαϊεί: ἰῃ δθεϊάδη Βοαίεμαπβοη, 
ππὰ ἰδέ Ζὰ οὐκ]άγοη υυὶς τοὐναντίον 
ἀπά ὅπη]. ἀογ Ατί. Κι. 46, 8, 8. -- 
6 Ὑγογίες ἀνιχρότατόν ἔστι καὶ 
δηίβρτθοΐθη ΖυνΓ πίοι ἀ6Γ ννοϊζογθη 
Οδεεία! προ ἀε6 ϑδίζοβ πὰ Κῦὔπποη 
οἶπο Νοδίμοὶ! σοβίγϊ δα νυογάθῃ, 
ὙΥΪ ΟΥΘρυθοΐ θα δον ἀοοῖ πἰοιὶ (ΘΓ 
δ 4511οθη ΕΌΤΠ ἀ6Γ πα πα ἤθη μθά6 
ἘΠ4 δ(ἰπιπλθη πιὶί ἀεν οί οπάθη ΕἾΤΑ σ 6 
(ἀρ᾽ ἀλγεινότερον) ἀδθοτοίη. τούτων 

Ῥοΐίοβ μβαΐ οἷπε Αβηβμπρ τοῦ ἄδῃι 
νγ88 Κοπιηΐ ἀπά ἀτγδοκί δ᾽ οἷ {Ππιϊεῖγὶ 
85, δἰβ. νυο δ δύ δίοἢ οἷπο Ηἰηΐογ- 
{(Π οὔἶΞοθ Πδίίθη, 65 ϑοκγδαίδ 
Αϑαβζογαης ἀδρορϑὴ βοϊνγοὶσί δοὶ- 
ΠΝ 6 ἰπὶ Αὐδάγιοϊς ἀογ Εἰ ηἰδοϊιοάδη- 
μεῖς πἰοκί οὐπο Βοζίομαηρ δα 471 
(11, 18). 

14, Ζα ὑπερφυεῖ ὡς Κτ, 61,10,12. 
ἜΣ ΧΧΧΙΝ͵ Ζυν Οοκοποπιὶο 

ἴδ] οδϑ δοϊιδτί δυοὴ ἀΐο Β6- 
παίσαπι ἐγβαϊδθπ Βερι ο δὴ ἀδσ 
ξοοἰεποίοα 5.16116. χρηματιστική υπὰ 
ατρικὴ ΦΥβοβίθηθη δορὶ ἀογ γυμνα- 
στική Ὀογοϊία 452 Α ἔ, 
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ΠΩ. Ναί. 

ΣΩ. Τίς δὲ νόσου; οὐχ ἰατρική; 
ΠΩ4. ἀνάγκη. 
ΣΙ. Τίς δὲ πονηρίας καὶ ἀδικίας ; εἰ μὴ οὕτως εὐπο-- 418 

[4 ὃ , . νὍὝ Ἢ» ὶ ν᾿ ᾿ ᾿ ’ 
ὅ ρεῖρ) δὲ σκοπει᾿ ποῖ ἄγομεν καὶ παρὰ τίνας τοὺς καμνον- 
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τας τὰ σωματα; 

ΠΩ... Παρὰ τοὺς ἰατρούς, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩ. Ποῖ δὲ τοὺς ἀδικοῦντας καὶ τοὺς ἀκολασταίνοντας:; 
ΠΩ... Παρὰ τοὺς δικαστὰς λέγεις; 

ΣΩ. Οὐκ οὖν δίκην δώσοντας: 
ΠΩ. Φημί. 

ΣΩ. Ἶ49᾽ οὖν οὐ δικαιοσύνῃ τινὶ χρώμενοι κολάζουσιν 
οἵ ὀρϑῶς κολαζοντες; 

ΠΩ... Δῆλον δη. 
ΣΩ. Χρηματιστικὴ μὲν ἄρα πενίας ἀπαλλάτει, ἰατρικὴ Β 

ὃὲ νόσου, δίκη δὲ ἀκολασίας καὶ ἀδικίας. 

Π2Ω.14. Φαίνεται. 

ΣΩ. Τί οὖν τούτων κάλλιστόν ἐστιν; 
ΠΩ. Τίνων λέγεις; 
Σ΄. Χρηματιστικῆς, ἰατρικῆς, δέκης. 
ΠΩ... Πολὺ διαφέρει, ὦ Σώκρατες, ἡ δίκη. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν αὖ ἤτοι ἡδονὴν πλείστην ποιεῖ ἢ ὠφέ- 

λειαν ἢ ἀμφότερα, εἴπερ καλλιστόν ἐστιν; 
Π..2. Ναί. 
ΣΩ. ἾΑρ᾽ οὖν τὸ ἰατρεύεσθαι ἡδύ ἐστι, καὶ χαίρουσιν 

οὗ ἑατρευόμενοι; 
ΠΩ... Οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ. 
ΣΩ. ᾽4λλ᾽ ὠφέλιμόν γε. ἡ γάρ; 
Πῴ.2. Ναί. 6 
ΣΩ. Μεγάλου γὰρ κακοῦ ἀπαλλάττεται, ὥστε λυσιτελεῖ 

ὑπομεῖναι τὴν ἀλγηδόνα καὶ ὑγιδῖ. εἶναι. 

[478 ΑἹ 4. εὐπορεῖς πιδίδρμοτίβοι, 
νυΣῖο δυῦρον ποοῖὶ ἀπορεῖν. ϑορῇ. 
248 Ο: περὶ μὲν τοῦτο εὐπορεῖν 
φαμέν. δι. πιμδ8 δκἷοῦδ ἀὐτίσοπβ 
ΤΟΥ εἰ οἷπα ΚΙοὶπ Ραῦδ ἀἄδθηκβϑηῃ. 
ϑο!οῖα ΑπΒδ]θρυπκίς υπὰ γϊΪδυ- 
ἰγαηροη ἀπγοῖ Βεϊερίοϊα, Απδ]ο- 
ἴοι, ϑυρρεοοινέγαροη ἃ. ἀρί. Ρ6- 
ὄὅγοῃ παίθγ οἷν Ζὰ ἀογ Κα η5{16γἸ βο ἢ 

ΑΒεϊοδί ἀ65 Θ' ἢ [5.6 116 Ὑ5 πὰ δἱπά 
8.850 διιῖ ἀδῃ 1,686 Ὀογθοῃ ποῖ, ΟΠδ- 

ΓΚ ΟΣ 501 50 ἢ δύ δα οἢ ἀΐα ΕἸασείογπι 
ἷπ οἶμον ἀδσ [οἱσοπάθῃ Αηϊννογίθη 
ἀς5 ῬοΪΐοϑ. 

[Β] 21. Πολὺ διαφέρει. ὈίοβοΥ 
Αὐδδργθοῖ Κοπιπιί ΡοΪ08 γοΠ Ηδγζεη, 
ννο}} ὁΓ ἰπῃ ἀογ ἘἈοοϊίθρῆεσο ἀοοῖὶ 
ἰπη ποῦ δβοΐηῃ Οθοΐοί ογὈ]οΚί. 

[0] 80. ἀπαλλάττεται. 68 80}- 
}6οὐ 1δὲ δι ἀδ6Γ γογαπροιδπάθη ΕἾΔΒ6 
466 ϑοκταίοβ (ἀρ᾽ οὖν .... ἑἐατρευ- 
ὄμενοι) Ζὰ ογρᾶηζεῃ. 
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ΠΩΖ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΣΩ. Δ᾽ οὖν οὕτως ἂν περὶ σῶμα εὐδαιμονέστατος 
ἄνϑρωπος εἴη, ἰατρευόμενος, ἢ μηδὲ κάμνων ἀρχήν: 

ΠΩ... 4ῆλον ὅτι μηδὲ κάμνων. 
ΣΩ. Οὐ γὰρ τοῦτ᾽ ἦν εὐδαιμονία, ὡς ἔοικε, κακοῦ δ 

ἀπαλλαγή, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν μηδὲ κτῆσις. 
ΠΩ. 34. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Τί δέ; ἀϑλιώτερος πότερος δυοῖν ἐχόντοιν κακὸν 
εἴτ᾽ ἐν σώματι εἶτ᾽ ἐν ψυχῇ. ὁ ἰατρευόμενος καὶ ἀπαλλατ-- 
τόμενος τοῦ κακοῦ. ἢ ὁ μὴ ἰατρευόμενος, ἔχων δέ; 

ΠΩ... Φαίνεταί μοι ὁ μὴ ἰατρευόμενος. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν τὸ δίκην διδόναι μεγίστου κακοῦ 

λαγὴ ἦν, πονηρίας; 
ΠΩ... Ἦν γάρ. 

ἀπαλ- 

ΣΦ. Σωφρονίξει γάρ που καὶ δικαιοτέρους ποιεῖ καὶ 
ἑἐατρικὴ γίγνεται πονηρίας ἡ δίκη. 

ΠΩ... Ναί. 

ΣΙ. Εὐδαιμονέστατος μὲν ἄρα ὁ μὴ ἔχων κακίαν ἐν 
ψυχῇ. ἐπειδὴ τοῦτο μέγιστον τῶν κακῶν ἐφάνη. 

ΠΩΜ. 4ῆλον δή. 
ΣΦ. Δεύτερος δήπου ὁ ἀπαλλαττόμενος. 
ΠΩ.Ἅ. Ἔοικεν. 

ΣΩ. Οὗτος δ᾽ ἦν ὁ νουϑετούμενός τε καὶ ἐπιπληττό- 
μενος καὶ δίκην διδούς. 

Π4.Α. Ναί. 

ΣΩ. Κάκιστα ἄρα ξῇ ὁ ἔχων ἀδικίαν καὶ μὴ ἀπαλ-- 
λαττόμενος. 

9, μρ᾽ οὖν Ἃπγ ἅδον ζΖὰ ἄδαι 
Βοννοῖβα ἀδν Εἰομε κοῖς ἀογ 469ΑᾺ 
ππα 472 Εἰ υϑροβργοσιθηθη Βοδδαρ- 
(πῆρ. 

ὅ. τοῦτ᾽ ἦν κτέ. ὕεθον ἀδ5 αθυπβ 
8. Κν᾿ 61, 7,4 υπὰ ἅδον ἀΔ5 Τοιρυ8 
ὅ8, 3, ὅ. 

6. τὴν ἀρχήν ροϊιδτί ννῖα μηδέ 
Ζὰ ἄδαι ϑυρδίαπίιϊν κτῆσις, ννοϑο 68 
βοῖπο γουῦ 8 }6 Ναί ποοῖ Ὀοιδυρίοί. 

[0] 16. ἑατρικὴ γέγνεται: ὨὈδθοτ- 
ἰγᾶσαηρσ δυΐ Οτυαπὰ ἀδγ οὔϑῃ οηΐ- 
το δὴ Απαϊορίδοη. 

19. τοῦτο: Κτ. δ8, 3, 6. 7. 
21. δεύτερος: ἱπδοίογῃ πϑ Ποἢ 

ἀϊεο δίγαϊζο οἷη συΐ ἰδῖ; 85 ἴ5η- 

γτοοβι παδη ἀδῚ ννᾶγα 6 ἢ. ἃ. Ο. 
ΠΛῸΓΣ αϑ'λιος. 

[Ε] 28. ὁ νουϑετούμενος δηξμᾶ]ς 
οἷῆθ Απάδαϊαησ, ἀδδθ5 ἀΐα --- θ65- 
βεγπᾶς --- δίγαίδ πίοι ἴῃ ἄπδΖογαη 
ΘΠ γΖοη Ὀοβίθ θη πὶ 886, ΒΟΠύΘΓΗ 
δυσΐ [ἢ αἷποῦ ΕἸ νυγκπηρ δυΐ ἀϊ 
6616 δῖοι ἀδυβίθ ἰθὺ Κῦππθ. αὶ. 
ΑΡοΪ. 26 Α: τῶν ἀκουσίων ἁμαρτη- 
μάτων οὐ δεῦρο νόμος εἰσάγειν 
ἐστίν, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ λαβόντα διδάσκειν 
καὶ νουϑετεῖν. οοῖ μαπάοὶ]ς 
ῬΙαΐομῃ Ποὺ δΌδι ΒΒ Ποἢ πίοι ἄδθοῖ 
αἱθ Αγίδη ἀδὺ ϑίγαῖο. 

96. ἀδικίαν ἰτἰϊξ ἄἀοπι αταπάρο- 
ἀδηκοη ἀθ8 αδηζθη ροπᾶβΣ [ὯΓ δὲϊθ 
κακία ἀ6Γ 866]6 οἷη. 

10 
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ΤΟΡΓΊΑΣ (478. 479) ο5 

Π.ὼ.23. ΦΦαίνεται. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν οὗτος τυγχάνει ὧν ὃς ἂν τὰ μέγιστα 
ἀδικῶν καὶ χρώμενος μεγίστῃ ἀδικίᾳ διαπράξηται ὥστε μήτε 
νουϑετεῖσθαι μήτε κολάξεσϑαι μήτε δίκην διδόναι, ὥσπερ 419 ᾿ 

ὅδ σὺ φὴς ᾿Δρχέλαον παρεσκευάσϑαι καὶ τοὺς ἄλλους τυράννους 
καὶ ῥήτορας καὶ δυνάστας ; 

ΠΩ... Ἔοικεν. 
ΧΧΧΥ, ΣΩ. Σχεδὸν γάρ που οὗτοι, ὦ ἄριστε, τὸ 

αὐτὸ διαπεπραγμένοι εἰσί, ὥσπερ ἂν εἴ τις τοῖς μεγίστοις 
10 νοσήμασι συνισχόμενος διαπράξαιτο μὴ διδόναι δίκην τῶν 

περὶ τὸ σῶμα ἁμαρτημάτων τοῖς ἰατροῖς μηδὲ ἰατρεύεσϑαι, 
φοβούμενος ὡσπερανεὶ παῖς τὸ κάεσϑαι καὶ τὸ τέμνεσθαι". 
ὅτι ἀλγεινόν. 

ΠΩ... ἜΜμοιγε. 

ἀρετὴ σώματος. 

ἢ οὐ δοκεῖ καὶ σοὶ οὕτω; 

ΣΩ. ᾿Δἀγνοῶν γε, ὡς ἔοικεν, οἷόν ἐστιν ἡ ὑγίεια καὶ 
κινδυνεύουσι γὰρ ἐκ τῶν νῦν ἡμῖν ὦμο- 

λογημένων τοιοῦτόν τι ποιεῖν καὶ οἵ τὴν δίκην φεύγοντες, 
ὦ Πῶλε, τὸ ἀλγεινὸν αὐτοῦ καϑορᾶν. πρὸς δὲ τὸ ὠφέλιμον 
τυφλῶς ἔχειν καὶ ἀγνοεῖν, ὅσῳ ἀϑλιωτερόν ἔστι μὴ ὑγιοῦς 

ὔ ᾿: 6 “ ως 9 ᾿Ὶ “-- 9 , 

20 σώματος μὴ ὑγιεῖ ψυχῇ συνοικεῖν, ἀλλὰ σαϑρᾷ καὶ ἀδίκῳ 

Φ, οὗτος ἰδἱ Ρτδάϊοαϊ ἀπά θα: δὶ 
εἷος δυῖ ἀἷδ νοσῃοσροβδηάθ ΑδαβΖο- 
ΓΌΠΡ ἀδ8 βϑοκγαίθβ. ἴϑδ5 Κ'υδ). σὶδί 
ἀδν ἰοϊσεπὰς ΒοἰαίϊνδαίΖ, Ζα δια- 
πράξηται τα]. 418 Ο (88, 4 4). 

Οδρ. ΧΧΧΥ, [479 Α] 9. ὥσπερ 
ἂν εἴ τις: οἷπ 6}Π1ρι18ο ἢ. γουβομ! αη- 
ΘΘΠΟΣ Αὐδάγυοκ, ἀοὺ 56 πὸ συδπιπᾶ- 
δος Εγρᾶπζυαηρ ἴἰἴῃ ἀ6γ ὙΥΙεαοΥ- 
Βοϊθησ ἀ65 ογθαπι5 ᾶπαθ. Γρ!. 
ἐαπιφιιαπι δὶ, ιιὲ δὲ ἴῃι [,(,[. ΑΠΔΟΙΒ 
Αροΐ. 17 Ὁ. --- [πὶ ξο]σεηάδη ὠσπερ- 
ανεὶ παῖς 50. πι1}|1|Ζὲ ἀοΥΓ Αὐδβάταοκ 
ΠΟΘΙ ΠΠΘἢΣ τὰ οἷποῖ ΕἸ π 6 ̓Ὁ Ζδ58Πι- 
ῬΔΘΠ -ς [απιηιαπι, δἰοιΐ πὰ νυῖτὰ 
ἄδθμοσ δυολ) δεῖ ἀΐεδοπὶ ΟδΌΥΘθ ἢ 
ξεν δμηιϊο αἷδ οἷη ῬΜοτί ροβοῦγθ- 

ἢ. -- Ῥὲγῖ ψογρ οῖο τ οἷπαπὶ 
ΚΙπάο, ἀοΥ δοΐοπ ἀθπὶ Ἠοπιοῦ πἰοὶί 
ἴστοιιὰ δέ, β'πάσδιὶ [ον δᾷομ βοπϑί 
οὶ Ρ]δίοι, 2. Β. Ριδάοη 77 Ὁ: δε- 
διέναι τὸ τῶν παίδων ππά Εἰ: ἴσως 
ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς ὅστις τὰ 
τοιαῦτα φοβεῖται --- 150 τπὶ οἷπθ 
κἰπάϊδο!οα Ἐπτοδί δυδβΖζΖιάτγδοϊεηῃ. 
γεὶ. οὔδη 470 Ο. 

10. μὴ διδόναι δίκην ἀϊα ὑπιρὸ- 
Κοιγίο Μοίδρϑυ νυν ῖς 478 Ὁ. 

[Β] 16. ᾿ἀγνοῶνγε. ῬΙαΐοη Ὀγαυοβί 
ϑυῆσ Ῥαγίϊοῖϊρία ἱπὶ ΑἸΒΟὮ 85 8 Π 
οἴη αυθαπι οἷπ68 ἀυγοῖὶ αἶα Απίννογί 
ἀε8 ΜΙ που 6 γ8 απο Ὀγοοδηδη 
οὗδν βοῦοῃ ἴπ δ᾽ οὮ αὐ ρϑβϑο ἢ] οββοπ θα 
ΕὙαροβδίζοθ. δ85 νογϊοσοηάς ἰοδηΐ 
βἷοι δὴ διαπράξαιτο φοβούμενος 8ῃ. 

18. καϑορᾶν ππὰ τυφλῶς ἔχειν 
βίθμδθῃ ρεχαροί δος. Ζῃ τοιοῦτον τι 
ποιεῖν ππὰ Ὀἱάδη ἀθη Οερεηβδίζ 
Ζῃ φοβούμενος ἀπά ἀγνοῶν πιΐΐ 
γε ϑδϊΖαη. 

19. μὴ ὑγιοῦς σώμ. βίο Γν ἢ 
μὴ ὑγιεῖ σώματι. Κι. 47, 27, 1. 

20, συνοικεῖν δοιοϊάοξ σονν 886 Γ- 
ὩΔ8Ζ6η ἀδ8 ρεγβδπ᾽ϊοια [οἢ ἀ685 
Μαεπβοιθη νοὴ βοῖποὺ β'δοὶθ, ΒΊΟΥ σ8Π2Ζ 
Ρϑδβοηῃά, Ῥδθηη δεν ἀδγ ἴπ ἰἤγδη 
πἰδάογοη ΤΉ Ιοη νογἀογθοησδη ὅ6ο,ο, 
ἄεπι δηϊπ δ  βοῖίεη ΓΘ ΠΒρυϊποΐρ, 
8011 ποοῖ ἀΐο εγπαπίϊς δἰ5 Ηροτγ- 
Βοπουΐη βίδῃδη ὑπὰ ἀδ8 σαίς ππὰ 
ΒΟΒΙδο ας απίογβομοϊἀθη, Υα], δυο 
ϑἰααῖ ΙΧ, 5687 Ο. 

σαϑρᾷὰ ἀὰ8 ΒιΙἀ ἰδ σνοπὶ 1ωοἷδε 
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ᾳ καὶ ἀνοσίῳ. ὅϑεν καὶ πᾶν ποιοῦσιν ὥστε δίκην μὴ διδόναι 
μηδ᾽ ἀπαλλάττεσϑαι τοῦ μεγίστου κακοῦ, καὶ χρήματα παρα- 

σχευαξόμενοι καὶ φίλους καὶ ὅπως ἂν ὦσιν αἷς πιϑανότατοι 
λέγειν. εἰ δὲ ἡμεῖς ἀληϑῆ ὡμολογήκαμεν, ὦ Πῶλε, ἄρ᾽ 
αἰσϑάνει τὰ συμβαίνοντα ἐκ τοῦ λόγου; ἢ βούλει συλλογι- 
σώμεϑα αὐτά; 

ΠΩ“. Εἰ μὴ σοί γε ἄλλως δοκεῖ. 
ΣΩ. Ἶ49᾽ οὖν συμβαΐνει μέγιστον κακὸν ἡ ἀδικία καὶ 

τὸ ἀδικεῖν; 

ἢ Π.ῷ..3. Φαίνεταί γε.. 

ΣΩ. Καὶ μὴν ἀπαλλαγή γε ἐφάνη τούτου τοῦ κακοῦ 
τὸ δίκην διδόναι; 

ΠΩ... Κινδυνεύει. 
ΣΩ. Τὸ δέ γε μὴ διδόναι ἐμμονὴ τοῦ κακοῦ; 
ΠΩΔ. Ναί. 
ΣΩ. Δεύτερον ἄρα ἐστὶ τῶν κακῶν μεγέϑει τὸ ἀδι- 

κεῖν᾽ τὸ δὲ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην πάντων μέγιστόν τε 
καὶ πρῶτον κακῶν πέφυκεν. 

ΠΩΔ. Ἔοικεν. 
ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν περὶ τούτου, ὦ φίλε, ἠμφεσβητήσαμεν, 

σὺ μὲν τὸν ᾿“ρχέλαον εὐδαιμονίξων τὸν τὰ μέγιστα ἀδικοῦντα 
Ε δίκην οὐδεμίαν διδόντα, ἐγὼ δὲ τοὐναντίον οἰόμενος, εἴτ᾽ 
᾿Αρχέλαος εἴτ᾽ ἄλλος ἀνθρώπων ὁστισοῦν μὴ δίδωσι δίκην 
ἀδικῶν, τούτῳ προσήκειν ἀϑλίῳ εἶναι διαφερόντως τῶν ἄλ- 

πογθοποπλπιθη; οἱσοης ! οἢ θοΖοϊσῆ πο ἀθς ΕἸ νυΐθθοηθη (ἀδΥ λόγοι). 
ἀδ Αὐβάγιοικ ψδγάογθθποθ ἔα]68 
ΕἸ οἴδοι, ἄδπη δυΐ δηάογο ἔδυ ϊα πὰ 
ΒΟ ]ϑομέο Ζαβίᾶπάα ἀδα 1,εἴθθ8 ππά 
ἀονβθε]ς ἀθδεγίγαρεπ, 2. Βι ΕΓΔ ΥρΒΓ. 
ὅ Ο υπὰ οὶ επιοδίμοποδ πιϊί 
Αηννθηάαηρ δυΐ ἀδε ϑιδαίβνν οβθῃ. 

[Ὁ] 2. καὶ χροήμ. παρ. Θροχοβο- 
(δοῖνε8. Ῥαγιἰοίρί πὶ σὰ πᾶν ποιοῦσι. 

8. ὅπως ἂν ὦσιν: Ὁμιβομγοίδαπρ 
ἔν οἵη ϑαϊείδηιςιν οἴννἃ ὡς μεγίστην 
δεινότητα (οάογ πεϑανότητα) οὐδΓ 
ΚαγζΖ ητορικήν. ὅπως αἶδο πἰοδί 
ἢπα!. 16 πιβογοϊθδαηρ ἰδὲ ἰχοδἕοπα, 
ννο! ἀδάπτγοι ἀδ8 δγίοϊ [ο86 Μᾶδοη 
τἀπὶ οἷ δομοῖηθαγοβ αν ΒοΖοϊοϊν οί 
γυϊγά. 

ὅ. τὰ συμβαίνοντα ἰοομηΐθο ΓᾺΓ 
ἀἴς ξοννυοθπθηθη ΕἸΓρΈΡη 886. 

συλλογίσασθαι ὈδΖοϊοΠπεί ἀΔ5 μ6- 
σδρί(υϊγαη, ἀδβ Ζαυβαπιπιδηἕαϑδθῃ 

γε!. 
θη Ζὰ 478 Α ππά δομίβ δαυῇ ἀϊδ 
Αὐδάγοκαε ἴῃ ἀδθη Απίννογχίοῃ ἀ68 
ῬοΪο5. 

1. Εἰ μὴ κτέ. Βεαδεπά ππὰ κῦ- 
δοθοπά, ννυϑὶ" 8 ἀοοῖ πίον δηάδγα 
Ζῃ πιΔΟΒΘη ἰδέ, 
Ὁ 16. Δεύτερον κτέ. Υρ]. δα 

ΡΑγ Ιοἰθη Αὐδάγαοκ νοῦ ἀδὺ δηΐ- 
δερεπροβοίζίοθη ϑεϊίθ οὔϑη 478 Ε-. 

21. τὸν ᾿ρχέλαον. τόν... Ὅογ 
Αγῶϊκοὶ θοΖοιομ ποῖ, ἀ888 68 πῖον δαΐ 
Αὐοβοῖδοβ ΠῸΓ ἃ πὶ 68 ἱῃπι Ὀοΐσοϊος- 
ἴ(ϑοηῃ Ῥνδάϊοαίοβ υὐ }]|ὸὴ δηκοιππια. 
Αγοβδίδοβ Κὅπηΐθ δαοῖι υνερ]οἴθϑη, 
δε Ζννοϊία τόν σομότί σὰ ὃ, δι- 
δόντα, ἄθπι ἀδικοῦντα ππίογχοοτά- 
ποί ἰκί. 

[ΕἸ 34. διαφερόντως. 8. Κυϊίοι 
δ8 Α: οὕτω διαφερόντως͵ τῶν ἄλλων 
᾿ϑηναίων ἤρεσκεν ἡ πόλις. 
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λων ἀνθρώπων, καὶ ἀεὶ τὸν ἀδικοῦντα τοῦ ἀδικουμένου 
ἀϑλιώτερον εἶναι καὶ τὸν μὴ διδόντα δίκην τοῦ διδόντος : 
οὐ ταῦτ᾽ ἦν τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγόμενα; 

ΠΙᾺ 2. Ναί. 

δ ΣΩ. Οὐκ οὖν ἀποδέδεικται ὅτι ἀληϑῆ ἐλέγετο; 
Π..4. Φαίνεται. 
ΧΧΧΥ͂Ι. ΣΩ. Εἶεν" εἰ οὖν δὴ ταῦτα ἀληϑῆ, ὦ Πῶλε, 480 

τίς ἡ μεγάλη χρεία ἐστὶ τῆς ῥητορικῆς; δεῖ μὲν γὰρ δὴ ἐκ 
τῶν νῦν ὡμολογημένων αὐτὸν ἑαυτὸν μάλιστα φυλάττειν 

10 ὅπως μὴ ἀδικήσῃ, ὡς ἱκανὸν κακὸν ἕξοντα. οὐ γάρ; 
ΠΩ“. Πανυ γε. 
ΣΩ. ᾿Εὰν δέ γε ἀδικήσῃ ἢ αὐτὸς ἢ ἄλλος τις ὧν ἂν 

κήδηται. αὐτὸν ἑκόντα ἰέναι ἐκεῖσε, ὅπου ὡς τάχιστα δώδει 
δίκην, παρὰ τὸν δικαστὴν ὥσπερ παρὰ τὸν ἰατρόν, σπεύ- 

165 δοντα ὅπως μὴ ἐγχρονισϑὲν τὸ νόσημα τῆς ἀδικίας ὕπουλον Β 
τὴν ψυχὴν ποιήσῃ καὶ ἀνίατον᾽ ἢ πῶς λέγωμεν, ὦ Πῶλε, 
εἴπερ τὰ πρότερον μένει ἡμῖν ὁμολογήματα; οὐκ ἀνάγκη ταῦτα 
ἐκείνοις οὕτω μὲν συμφωνεῖν, ἄλλως δὲ μή; 

ΠΩ... Τί γὰρ δὴ φῶμεν, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. Ἐπὶ μὲν ἄρα τὸ ἀπολογεῖσϑαι ὑπὲρ τῆς ἀδικίας 

τῆς αὐτοῦ ἢ γονέων ἢ ἑταίρων ἢ παίδων ἢ πατρίδος ἀδι- 
κούσης οὐ χρήσιμος οὐδὲν ἡ ῥητορικὴ ἡμῖν, ὦ Πῶλε, εἰ μὴ 
εἴ τις ὑπολάβοι ἐπὶ τοὐναντίον, κατηγορεῖν δεῖν μάλιστα μὲν ( 

20 

10. ἑκανόν ἱγοηίδοῖ ---- ὑνοΥδἢ ΘΓ ἂρ. ΧΧΧΥΙ. [4804] 7. Εἶεν 
δηῦρ δαί. ἄΖα ὡς... ξἕξοντα ἰβί 16 ἀοπ ΑὈδο 85 ἀν [Ππἰοτεῦ- 

οαηρ ἀπά δοπιῖῦ ἀδ6η ἴοθογρδησ 
τὰ οἴπθαι πουοη ΟΘοροπείαπά. Ηΐοῦ 
Κοιγί ϑοκτγαίοβ σὰ ἄθπὶι οἰσεπι ἰομ δ η 
Απὐδραηρθραηκί ἀ68 ΟΘοδργᾶοἢ 5 πϊί 
Ῥοΐοας ζυγοκ, Σὰ ἀογ ΕἾδρε πϑοὶ 
ἄδηι ργακίϊδοθπη ογίῃς ἀονγ ΒδΠ6- 
ἰογῖκ. οὶ. δ02 Ὁ Οαἂρ. 0Ὺ1Π Αη- 
ἔδῃρ. 96πὸ ΕἾδρα νυϊγὰ ἢΐοσ πὰρ ἴῃ 
ἀογ Εογα νοη ΕἸσογαηροη 888 ἄδπιὶ 
γονπογροβοπάσδη Ὀδδηϊννογτίοί., )8- 
οὶ ἰδ Σὰ Ὀοδομίοθ, ἀ858 ϑ'οΚγαίθβ 
φοῦὶ ϑιαπαραπκίθ ἀδθ6 ῬοΪο8 
δ 5 πἰΐ Ζυρταπάοϊεσυθς, ἀον ρ6- 
ξαπάδπεη Βοβαυ δία δον ἰθβχύ. 6] 05. 
ἴῃ ἀογ ΕὌΥΏ ϑβοβοίϊηί ϑοϊγαίοβ ἀδῃ 
ἈΠοίογδη οὔννδ8 ΔΌροΪογπί Σὰ ΒΔΌ6ῃ. 

8. ἡ μεγ. αἰ ΒεΖζὰαρσ δι ἀΐο Αη- 
Ῥτοϊδυησ ἀογ ἈΠ ίοσΚ σοῦ ϑοϊίθη 
ἀε5 ῬοΪοβ. 

9. αὐτὸν ἑαυτὸν κτέ. Κα. δι, 2, 12. 
ῬΙιδίομε δυβρον. Ὠΐδ᾽οσοθ. 11. 

ἀδικοῦντα 818 Ὠγροί οί 5.) ὑπίου- 
δσοογάποίοα Ῥατί, Ζὰ ογρἅπζθη, 

[Β] 16. ὕπουλον ποοῖὶ δἰᾶτϊκου 818 
σαϑρόν. Ὀΐϊς Κειαηκμοῖς υυϊγς δίοἢ 
γοῦ δπδΖζογοη Το δυΐ ἀδ85 [πηδγὰ 
υπὰ ογρτοῖϊο ἄθη Κη ἀδν 6616. 
Εὐϊηπογῖὶ δὴ ἀὰς ΟνἹάϊϑοῖς Ῥεγίποὶ- 
ρὶδβ οὐδία 6, 4. 8. 

19. Τί γὰρ διφ. ἈΒοίοτίδοδα ΕἾΓασ 6 
ἱπι βἴππο δἴπου πδομάγδοκι  σμοη Β6- 
απαηρ, τί ννῖδ τί ἄλλο; ντὰβ βομβί ὃ 

91, πατρίδος ἀδικούσης. Ὀϊο Κο- 
ἄϑηῃ ἴῃ ἀδγ Ὗ οἰ κονογαεδη παρ νγογάθη 
πἰογαιϊ ἄδθῃ ψουο ἤθη δ8η2Ζ 
οἰ οἰ οἢ ρθδβίθ!!. 

22. εἰ μὴ εἶ νυῖο πἰϑὶ εἰ 2. Β. Ο 68. 
Ὁ. 6. 18ιΙ, 14. ε!. Ζζὰῃὰ [μδοϊιας 
196 Α υπά Κῖ. 6, ὅ, 11. 

[0] 38. ἐπὶ τοὐναντίον. θΔ ἀΐ6868 
πἰσμέ, νυνῖθ ἐπὶ πολύ, ἐπὶ μέγα, ἴαι 
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ἑαυτοῦ, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν οἰκείων καὶ τῶν ἄλλων, ὃς ἂν 
3 - ’ , 3 - ᾿ ν΄ 2 , 54.4᾽ 
ἀεὶ τῶν φίλων τυγχανῃ ἀδικῶν, καὶ μὴ ἀποκρυπτεϑαι, ἀλλ 

ἃ Ἁ »Ἅ Ὶ 3 72 [κ “ ᾽ ιν ᾿: 

εἰς τὸ φανερὸν ἄγειν τὸ ἀδίκημα, ἵνα δῷ δίκην καὶ ὑγιῆς 

γένηται, ἀναγκάξειν δὲ καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους μὴ ἀπο- 
δειλιᾶν, ἀλλὰ παρέχειν μύφαντα καὶ ἀνδρείως ὥσπερ τέμνειν ὃ 
καὶ κάειν ἰατρῷ. τὸ ἀγαϑὸν καὶ καλὸν διώκοντα μὴ ὑπολο- 

, . 3 ’ δ , ν μὰ 3 Ά Ψ 
Ὦ γιξόμενον τὸ ἀλγεινόν, ἐὰν μέν γε πληγὼν ἄξια ἠδικηκὼς ἢ, 

τύπτειν παρέχοντα, ἐὰν δὲ δεσμοῦ, δεῖν, ἐὰν δὲ ξημίας, 
9 Δ. - ᾽ Ἁ Υ̓͂ 9 

ἀποτένοντα, ἐὰν δὲ φυγῆς, φεύγοντα, ἐὰν δὲ ϑανάτου, ἀπο- 
ϑνήσκοντα, αὐτὸν πρῶτον ὄντα κατήγορον καὶ αὐτοῦ καὶ 
τῶν ἄλλων ὀϊκείων καὶ ἐπὶ τοῦτο χρώμενον τῇ ῥητορικῇ, 
ὅπως ἂν καταδήλων τῶν ἀδικημάτων γιγνομένων ἀπαλλαάτ- 
τωνται τοῦ μεγίστου κακοῦ, ἀδικίας. φῶμεν οὕτως ἢ μὴ 
φῶμεν, ὦ Πῶλε; 

ΠΩΛΜ. άτοπα μέν. ὦ Σώκρατες, ἔμοιγε δοκεῖ, τοὶς 
μέντοι ἔμπροσϑεν ἴσως σοι ὁμολογεῖται. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν ἢ κἀκεῖνα λυτέον ἢ τάδε ἀνάγκη συμ- 
βαίνειν ; 

δίηπ οἷποβ Αἀνογθίαπιβ (τοὐναντίον) 
ΠΟ ρσοννίοδοη ννογάθη Καπη, 80 βίοι 
δεῖν Θροχεδοίϊδος. Ζὰ ἄεπι Σὰ Ἔγρᾶη- 
Ζεπάβθῃ χρήσιμον εἶναι. 

1. τῶν ἄλλων ὃς ἂν κτέ. δαί. 
Ῥγοί. 846 Ὁ. Κα, Κύτ, ὅ8, 4, ὅ. 

δ. μύσαντα. Μὶ ρεβο ]οββαπθη 
Αὐσοῆ ὈΠΠ4Ππρ8 πῃ ἀΐς Οδοίδῃσ 
δεοῖη, ἃ. ἢ, ἔτ ἀϊα Οοἴδἢσ 815 βο οἷα 
ὈΠπὰ, ἰφὶ Ζοϊοδοπ ἀδθγ δυπΖογβίθη 
ἘΠ δ ἢ] οββοηθοῖϊς. Ῥδπιὶΐ νογυϊπά οί 
δἷοῖι 818 ψαγννδπάΐου Βερυϊ καὶ ἀν- 
δρείως. (εθεν αἷο Μεγ πάπηρ 
οἶπεβ Ραγίϊο. απὰ Αάνογῦ. ἀστοὶ καί 
8. ἀἷ6 Βεϊερίοϊα θεὶ Κυ, ὅ9, 2, 8.) 
θάαζα Κοπιπιί ἀΐθ εγἰδαίογηἀθ Απ8- 
ἔαπταπσ ἀστοῖ τὸ ἀγαθὸν κτέ., ἰη- 
ἄοπι μῇ ὑπολογιξόμενον ἄδπι διώ- 
κοντα, ἀδ8 βἰοῖ δὴ παρέχειν 8η- 
ΒΟ] ΪοεΣί, ππηίογρεογάηεί ἰδ. 8 
ον Αὐδάγυοκ μύσαντα ὈΪΠ1Οἢ Ζὰ 
ψουβίθθη ἰδ, 890 Κῶᾶπῃ ΕΓ ποῦδπ 
δηάογοη ὈΣἀϊ]  σἤθη Βοζοϊσ ππηροῃ, 
ννΪα ἀν Οοἴδην ἔοδί 'πἾ᾽85 Αὑρο 8586- 
Πεπ α. ἀρ], --- νᾳ]. ἀϊ6 ΕΥΚΙ. τὰ 
Ἡοταί. Οἀ. 183, 18 --- θοδίθοη, υνῖὶθ 
δΔῦοῖ μὴ μύυσαντὰ (Βεγρ κ᾿ Β δεσγπ- 
{πη} ἄδι ϑ'ππο νυ οἷ θη σρτόοβα. 
Ὀΐο Ηὐκιᾶγταπηρ ἔοϊσε δυβζοῦ ἴπ ἂν- 
δρείως ἴῃ μὴ ὑπολογιξόμενον. 

[Ὁ] 11. τῶν ἄλλων οἶκ. ΜΕ]. τὰ 
418 Ο (88, 6). 

[ΕἸ] 106. ἴσως σοι ὁμολογεῖται. θ6Γ 
Ρογβοπ ον Ὀδιῖν ογβοϊοῖπί δὰ δ] - 
ἰεπὰ, ἀδ δ΄ υυδοάϑθυ ννῖϑς απίϑη 482 Β: 
οὔ σοι ὁμολογήσει Καλλικλῆς, ποοῖὶ 
ννῖα οὔδη 477 ἢ: αἴσχιστον ἀδικέα.. 
ὡμολόγηται ἡμῖν νογβίδπάσδη ννδγάθη 
Κδηπ, βδοπάεγῃ ὁμολογεῖται (οοηνε- 
πἰιπῖ, οοηϑεπίαπεα δι π|) δοϊποη θ8- 
ιἷν ἴπ τοῖς ἔμπροσθεν δαί, Βόοοἢ 
Καπη σοί νυ" ἴσως ἀον Καπειοσὶ- 
Βοῆδη Αδδίοδς 469 ϑ' οι 6 6.8 
ἀΐοπεη, ὕπὶ ἀδς Ζυρερίδηαηΐ, 85 
πιὶξ ἀδον δἰ ππεδαυί ἀθ5 Ῥοΐοβ οἰπο- 
ἀϊο5 πἰσ! ἴπὶ ΕἸ κίδηρ δίς, δῦευ- 
Βομννδοῆθη πηά τηδρ]ϊοἰιδί ἀθ 8.0- 
Κτναΐθοα Ζυζαβο βίοθοθη, οἷπα Αδδϊοδέ, 
ἀΐο ἀστοὶ ἀϊθ ἔοϊσοπάο ΕἾὟδρε (64 
ΒοΚΥ. νογεΐίοὶ νυϊὶγά. Κα! οὔδῃ ξὰ 
411 Ὁ (95, 18), 418Α (93, 4) ἃ. ἃ. 
τ. Κι. 48, 6, 1--ὅ. [αὶ Ὦ. Κῦηπίο 
ἀϊοὸ Βεαευίπησ ἀεβ σοί εἶννᾶ ἀστοὶ 
οἷπθ πιοᾶάδ]Ὲ {Ππιδοβγοϊθαπ (δ 
68 ὑν 0} ἀδογοὶ πβίϊ πηι 9 η) δυορούτδοκι 
νυογάθηῃ. 

17. λυτέον αιιάδγβ αἷβ8 οὔϑη δια- 
λύειν τὴν συνουσίαν 461 Ο, ἄδηπ 
τὸν λόγον 408 Β, δυΐ ἀἶἷο Βοδαυϊίδίθ 
ἀδγ λόγοι Ὀεζοσοη, ψᾳὶ. Ῥχοίδρ. 



ΓΟΡΓΊΑΣ (480. 481) 

“Ὁ ἌΡ σι 
, κ. 

ΠΩ... Ναί, τοῦτό γε οὕτως ἔχει. 
ΣΩ. Τοὐναντίον δέ γε αὖ μεταβαλόντα, εἰ ἄρα δεῖ 

τινα κακῶς ποιεῖν, εἴτ᾽ ἐχϑρὸν εἶτε ὁντινοῦν, ἐὰν μόνον 
μὴ αὐτὸς ἀδικῆται ὑπὸ τοῦ ἐχϑροῦ᾽ τοῦτο μὲν γὰρ εὐλα- 

δ βητέον᾽ ἐὰν δὲ ἄλλον ἀδικῇ ὁ ἐχϑρός, παντὶ τρόπῳ παρα- 
σχκευαστέον καὶ πράττοντα καὶ λέγοντα, ὅπως μὴ δῷ δίκην 481 
μηδὲ ἔλθῃ παρὰ τὸν δικαστήν. ἐὰν δὲ ἔλθῃ. μηχανητέον, 
ὕπως ἂν διαφύγῃ καὶ μὴ δῷ δίκην ὁ ἐχϑρός, ἀλλ ἐάν 
τε χρυσίον ἡρπακὼς ἢ πολύ, μὴ ἀποδιδῷ τοῦτο ἀλλ᾽ ἔχων 

10 ἀναλίσκηται καὶ εἰς ἑαυτὸν καὶ εἰς τοὺς ἑαυτοῦ ἀδίκως καὶ 
ἀϑέως, ἐάν τὲ ϑανάτου ἄξια ἠδικηκὼς ἧ. ὅπως μὴ ἀποϑα- 
νεῖται, μάλιστα μὲν μηδέποτε, ἀλλ᾽ ἀϑάνατος ἔσται πονηρὸς 
ὦν" εἰ δὲ μή, ὅπως ὡς πλεῖστον χρόνον βιώσεται τοιοῦτος Β 
ἋἋΡ 

ων. ἐπὶ τὰ τοιαῦτα ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Πῶλε, ἡ ῥητορικὴ 
Ιι5 χρήσιμος εἶναι, ἐπεὶ τῷ γε μὴ μέλλοντι ἀδικεῖν οὐ μεγάλη 

8335 ἘῈ πότερον -- λύσωμεν τῶν λό- 
γῶν: ὍΝ ταπι ἀϊ656 Αἰογπαίϊνο ἢ ἴδΥ 
δυίκοεκίο}} ννῖγά ππὰ ποδί δαὶ Εηἀς 
ἀθβ Οδρί(οϊβ, υυῖγά δον. δὰ8 ἀδηὶ 
[οἰδεπάθη ογροῦεη. 

Ὡ. Τοὐναντίον κτέ. Ὠϊε ΗἩδυΐπηρσ 
ψογυνδηάίον ΒορΙο ἀΐοεονῦ Βεάσα- 
{ππᾷ, νἷϑο αὖ, αὖϑις, πάλιν (Κι. 
69, 12), ἴδ πίομτ πηρονδμη] οι, 
τοὐναντίον ἰεἰ “ἷπι Οαροπίμοὶ}", αὖ 
“ Ἀηδγογβοὶϊί ", μεταβαλόντα “ ὑπιρό- 
Κοιγι᾽. Ὧϊο ΕἸ γαπρ ἀθ8 Οοη- 
ἐταυΐαπι β ϑο ἰο σΔΠη2 σορ ἀδπὶ 
ϑιδηάρυπκιί ἀν Ἀποίογθη δυ5; ἀδ- 
πος υυϊγά οἷπα [Ὀγτμθὶ ]α ουϑο ΥἸ 
ἀον ἈΠ οίονῖκ οὐ! 1, δα [π}4}1 
τὰῷῦταάο Βοκτιαίοβ πίοι νογίγαίθη, 
ἄδπη Κυϊΐοῃ 49 Ὀεννεῖδί ἐγ: οὔτε 
ἀνταδικεῖν δεῖ οὔτε κακῶς ποιεὶν 
οὐδένα ἀνθρώπων οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν 
πάσζῃ ὑπ᾽ αὐτῶν. 

εἰ ἄρα ὑεξεοϊομ ποῖ 4150 ἢ οἴπθη 
οθδθῆ ΠΣ στο ἄσδπι σαννδη])ϊο η 
διδηδραηκί δὺ5 ἀθηκθαᾶγοπ ἘΔ]]. 

8 ἢ. ἐὰν μόνον μὴ αὐτὸς ἀδ. ννεὶ! 
ἀΐθ8 ρον βου β:οη οἷη Εγϑαί ΕΓ 
ἀϊε ἰδπι ροναπγεπάς ϑίγαῖε ννᾶγα. 
αὐτός ὈδΖίοΘῃς αἷοῖ δυῖ ἀΐο ἀστοὶ 
τινά Ὀοζοϊοῃποία ῬΌΥβοπ, δ'8ὸ δαοὶ 
δῖ ἀδπ δηβοποπιπιθπδη ρογβδη οἤ δ ἢ 
Ἐεἰπὰ (ὁ ἐχϑροός); ὑπὸ τοῦ ἐχϑροῦ 
Βοζοϊομπεί δ͵5ο βοΐποῃ ρμογδῦη σῆθη 
Εοϊηὰ. ἐὰν δὲ κτέ. ἄεπι ἐὰν μόνον 
κτέ. Ὀογϊοιϊρεηὰ πἀπὰ ογιδαίεγπὰ 

δεϊσοίασιί, νογϑδυῦ αἷ6 ἀθγοῦ ἀϊΐθ 
Ζν ἰβο μεθ ιμεγκαπρ ὈΠίεγΡσ Ομ Π6 
Ἀεάς πιϊὶ παντὶ τρόπῳ ξ:. ἀΕΥ Ρ6- 
δουποηθη Ῥογίοάο ΣῈ ΘΚ ΚΘΗ. 

6. πράττοντα καὶ λέγοντα. 6Ὅε- 
Ιδυῆρε γηδίογϊβοῖο Ζιυβδπιπιοηδβίο!- 
ἴαησ. 498 λέγοντα κἰδοιιί πδοῖ, ἀΔ- 
ταϊΐ δυοῖν 80 ἀΐαο Βοάἀουϊαηρ ἋἀοΓ 
ἈΠοίοΥΚ ἰῃ ἀδη Ηϊπιογρταπὰ ἱτείαδ. 
ὈὍδσθοεν ἀδη δδβὰ8 νοὶ. στὰ Κυιὶί. 49 ΑᾺ 
υπὰ Κι, 56, 18, 8. 

[181 ΑἹ 6. ὅπως μὴ δῷ κτέ. Ὁϊς 
Ῥενγίοαθ ἰδ θθμ Κα δυυθγ ἢ νναρθπ 
ἄἀογ ποάδ]εη γον δ) πἶθϑας Ὀδὶ ἀθιη 
Αὐυϑάτγαοκ ἀογ ΑὈδιοἢ, ἱπάδπι συ ογϑί 
ὅπως τοὶ Οοπ͵πποιΐν ἀΐα [1π8}6 
Βεάἀευίαηρ ἃπὶ βίδγκβίθεπ Βαγυοσίγο- 
ἴδῃ ᾿ᾶ58ί, ννδῆτοπά ἀΐδθ6 ἴπὶ Ζυνοἰΐθῃ 
δεΐΖ ἀπτοῖ ἀδ5 δοϊρείαρσία ἄν, υπὰ 
ποοῖν ΠΘὮΓ ἐπὶ ἀτί(ἴ6 πη ἀστοῖ ἀδκ ΕἸι- 
(Γαπε ΠιΘὮΓ Πἰπίεγ ἀΐθ ὑτεργῦ προ 6 
Βεάουίαπρ ἀ685 ὁπωὼς 8.5 οἷπθβ Γ- 
Ιαϊζΐγοη Αἀνογθΐαπι Ζυγὔοκιγι, 
8|80 8η ἄϊς ϑ.6}|6 ἀδγ ΑΡβίοῃ ἰ ἀδὺ 
ΒερΥ ἀ68 ΜΙ 1Σι{6}5 πὰ ἀοΥὟ 6156, 
νυν ὶα αἰννδα σοϑοβοῆθη Καπη οὐδ 
πᾶσ, {τἰ, Βεὶ ὅπως μὴ ἀποϑα- 
νεῖται μηδέποτε ἰδῖ οἰ ποάϊεα ἠδ Γ 
Βεριὶῦ οἴποι ἐυβίγοθίθη ΑὈδ᾽οδί 
ΔΌ 56 65 ἢ] ο586ῃ. - 

10. ἀναλίσκηται, ἀδαιϊξ ἀ85 ὕὕη- 
τϑοιί το] δἰδπαΐς ννᾶτάςο, αἀΐα Ατί 
Ἧι ΜΟΥ γδασα ἀθὲῦ ἀδββεῖθε εγ- 
ὅ86. 

99. 
͵΄ 
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τίς μοι δοκεῖ ἡ χρεία αὐτῆς εἶναι, εἰ δὴ καὶ ἔστι τις χρεία, 
ὡς ἔν γε τοῖς πρόσϑεν οὐδαμῇ ἐφάνη οὖσα. 

ΧΧΧΥΠ. ΚΑΜ4. Εἰπέ μοι, ὦ Χαιρεφῶν, σπουδάζξει 
ταῦτα Σωκράτης ἢ παίζει; 

ΧΑ]. Ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, ὦ Καλλίκλεις,. ὑπερφυῶς σπου- 
δάξειν᾽ οὐδὲν μέντοι οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν. 

ΚΑ... Νὴ τοὺς ϑεοὺς ἀλλ᾽ ἐπιϑυμῶ. εἰπέ μοι, ὦ 
Σώκρατες, πότερόν ὅδε φῶμεν νυνὶ σπουδάξοντα ἢ παίζοντα ; 
εἰ μὲν γὰρ δπουδαάξεις τε καὶ τυγχάνει ταῦτα ἀληϑῆ ὄντα 
τι ᾽ ἭἬ Ἥ 6 - φ 3 ; Ἥ “ 

α λέγεις. ἄλλο τι ἢ ἡμῶν 0 βίος ἀνατετραμμένος ἂν εἴη τῶν 

ἀνθρώπων καὶ πάντα τὰ ἐναντία πράττομεν, ὡς ἔοικεν, ἢ 
ἃ δεῖ: 

ΣΩ. Ὦ Καλλίκλεις, εἰ μή τι ἦν τοῖς ἀνθρώποις πάϑος, 

[Β] 1. εἰ δή Βεδί ἀπάουίεπά ἀδ8 
εὔδη ἄθεον ἄδη ΝαυίζΖϑη ἀογ ἈΠΒοίοΥΙΚ 
Οεδαρίο νυ ϊθάογ δυῖ, νυεὶϊ ἀΐϊῈ πεϊὶ 
εἰ μὴ εἰ Ὀερὶπποπάο Ετῦὔτίογαπ ἀοοὶ 
γδοδί δὐζννυιηροη ἰδ, Αποὶ ἐπεὶ 
τῷ γε μὴ μέλλοντι ἀδικεῖν 50]] 8η- 
ἀοαίοη, ἀδ85 ἀΔ5 Ζιϊείζί γογροίγα- 
δοπο πίομτ δυῦ δἰ ΠἸοοπὶ Οταπάθ 
τὰῆο, δῖ βίπη θὲ 850: δἷϑ Ὀἱοίεί 
80 συΐ ννὶα σἂν Καΐποη ΝαΐΖεη. 
ἂρ. ΧΧΧΥΙ͂, 8. ὕεθεν ἀΐς ἀδπὶ 

ΚΑΙ ΚΙε6. Ζαδγί 1} 6 ΒΟ] 6 5. ΕἾη]. 
ς 1ὅ, ΚΑΙ ΚΙ6 5 τὲ, πδοϊάθπι Ρο- 
ἰο5 δῖοι πηΐδηϊσ ρσοζεῖὶσί ἰἰαΐ, 5861Π6 
Απδῖοδί νοῦ ἀν ποίου κΚ σόροη ἀϊς 
ἀϊα᾽εκΚιίδοι δθου ροη οἷς ἀ65 50- 
Κγαίοβ Ζζὰ νογίγοίθπ, πιὶί οἴποα δ δῃ- 
᾿ἰοῆδη αεάδηκοη ἱπ ἀ858 Οδεργδοις 
αἷμ, ννῖθ ἰαποῦ (461 Β). 6 1μεθδη8- 
ΔΗΒΙ ΟΝ, δυΐ ἀογ ἀΐς Βενν οὶ γα πρ 
ἂς5 ϑοϊκτγδίοβ θαγαϊιί, νυν] ἀογείγοδί 50 
6 ὮΓ δβοΐπθαι ἱππογδίοη Ῥ ὁβϑθ ὑπὰ 
8.16 ἢ ὈδμοΥ σοπερίοη Βερτγίθθη ἀπά 
Μαχίπιθη, ἀ855 ἐὺ θη σγαυπακᾶίΖθ 
ραν πίον 8 οἷπθ ογῃδί δαπιοὶπία 
Ὀδεθογζουσαησ οἷποβ νογηδηξίρσοη 
Μδηποβ θε γδοδίθη Κκαππ. Ὠόοοῖ {810 
6Γ πίοϊνί 80 ρίαμηρ, νυῖς ἰδῆ, οἷῃ, 
ϑοπάογῃ νυ ὁπ άοΐ βἰοἢ δἷβ ἔδϊπον ἮῊ οἷι- 
ἸΏΔΏΠ Ζηυργδί ἃ Οδᾶγορμοπ, πη Ζὰ 
βοῇ θη, Οὗ δ οἢ δηάογο βοῖπο Επιρῆη.- 
ἀσηρει (μεῖϊοη, Ὀίοδοσ, ἀθγ ἄδη 
Βοκγαίοβ Κοπηΐί, σνογνεοῖδὶ 1 π ἔδϊη 
τς ἀδηβοϊθοη Ῥγογίθη δὴ ϑοϊκγαδίοβ, 
νυἷθ ἴθποῦ ἄδθη ϑοκγαίοδ ἢ. 447 Ο δὴ 
αοτρίδδ. 

[Ὁ] 1. Νὴ τ. ὃ. ἀλλ᾽ ἐ. ἀλλά ποῖ 
εἴθθπὶ Αὐβάγυοῖϊκ ἀδγ Βοίμουογαπρ 

ννὶς 468 Ὁ, ἴῃ ἄδῃ νουβογροθηάδη 
Ὑγογίδθη ἀ65 Ομᾶγοροη ἰἱοερί σ]εϊοῖι- 
δ8πὶ ἀϊδ δυϊἭαογάογπάο ΕἾΓΑρΟ: ἕΐδταπι 
νυοηδοοῖ ἀὰ ἀΐοχβ πίσσης [ἰοῦ δῇ 
ΟΚΥ. βοίθον ὁ αγδυΐῖ ἀΐϊο Εγνυνὶά- 
γταπρ: Ναη, Ἰοἢ βδοῆθασ 68 πἱ οἰ, 50Π- 
ἄεγα ἃ.5. νυν. Κα ΚΙ ο6 ͵οτίς βρίο- 
δοϊη ἀΐθ ἱπποσο Εγγεσαηρ νυϊοάογ, ἴῃ 
ἀδΓ ΕΓ δῖοι. θεμ πάει; βἷθ ζοίσοη δῦδγ 
δυο δοΐπθη βομαγίθη ΒΙἰοῖς, ἱπάθαι 
ο΄ αἷο Οοπβοαυθηζθη ἀογ ϑοκγαίὶ- 
δοῆθη Βοννθ δ γα ηΡ, οὐδὺ 6586 
ἴδγα ρυϊηοΐρίθ!!] Βοἀεδαίαηρ [ἄν 
ἀδθ ργακίϊβονβ α Ι͂μοθδη οσκοπδί. 
Ῥδμον Ὀδἤποη ἀϊοΥοτίο ἄλλο τι κτέ. 
ἀδδ ΤΒοπιὰ ἀ65 ἔοϊσοπάδη ΤΈ6116 5 
τ] ἢ εἶἷσ 8δη. 

8. φῶμεν... παίξοντα: Και δ6, 7, 8. 
10. ἀνατετραμμένος. Ὧδε Βιἰὰ ἰδὲ 

σοῦ μιειὕνγζοη ἀοσ Ὀίηρο δΒοῦϑ6- 
ΠΟ 6η, ἀἴ6 δὴ σόσοη ἴπγα δία Γ- 
οδ6 Ἀἰοδίαπρ δυΐ ἀδη Κορῇ 5{6}}{. 
ἀνατρέπειν τὰ πράγματα, πόλιν, 
οἰκίαν. 

τῶν ἀνθρώπων ἰδὲ πδοπάγαοϊενοι! 
ζυρείασί, νυοῖ! ὑπίογ ἡμῶν πηϊοδέ 
Ὀ1082 οἷα Ὀδβοπγδηκίοεγ Κυοὶα γοσ- 
δἰδπάδη νεογάθη 50}}. ΥῈ]. Αὐϊδίορῃ. 
ῬΙαί, ὅ00: ὡς μὲν γὰρ νῦν ἡμὲν ὁ 
βίος τοῖς ἀνθρώποις διάκειται. 
πάντα τὰ ἐ. νῖς πᾶν τοὐναντίον: 
δογδάὰθ ἀδ8 Οδροηί 61}, 

18. εἰ μή τι κτέ, Ὁϊ6 Αηΐννοτί 
ἀε8 ϑοκγαίεβ ἰδέ γὑ ὺ}} ἀδθὺ ἰεϊπβίθη 
Ἰγοπῖθ, ἀΐθ σί εἶσι θεοὶ ἀεπὶ Εἰοσδης 
ἀε5 Οεδβρυδοθοβθ πἰΐ Κα ΚΙ ε5 ἀϊΐο 
δεϊδίιῖρο ε θεν ϑσοη οἷς 465 ϑοκσ αἴθα 
δ ὥδθου ἀΐθβθη φρο! ἀθίθη ὟΥ οἱἐ- 
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τοῖς μὲν ἄλλο τι, τοῖς δὲ ἄλλο τι, τὸ αὐτό, ἀλλά τις ἡμῶν 
ἰδιόν τι ἔπασχε πάϑος ἢ οἵ ἄλλοι, οὐκ ἂν ἦν ῥάδιον ἐνδεί- 
ξασϑαι τῷ ἑτέρῳ τὸ ἑαυτοῦ πάϑημα. λέγω δ᾽ ἐννοήσας, ὅτι 
ἐγώ τε καὶ σὺ νῦν τυγχάνομεν ταὐτόν τι πεπονθότες, ἐρῶντε 
δύο ὄντε δυοῖν ἑκάτερος, ἐγὼ μὲν ᾿Δ4λκιβιάδου τε τοῦ Κλει- 
νέου καὶ φιλοσοφίας. σὺ δὲ τοῦ τε ᾿ἀϑηναίων δήμου καὶ 
τοῦ Πυριλάμπους. 

κ 
αἰσϑάνομαι οὐὖν δου ἕκαστοτε, καίπερ 

-ὄντος δεινοῦ, ὅτι ὁπόσ᾽ ἂν φῇ δου τὰ παιδικὰ καὶ ὕπως 
Ἃ - 3 3 ἢ 3 93 Ν Ν ᾽ 

ἂν φῇ ἔχειν, οὐ δυναμένου ἀντιλέγειν, ἀλλ΄ ἀνὼ καὶ κατῶω 

ἸΏΔΠη Ζ0 οὐκοπποῃ ροἷδί. δὲν ατυπά-"» 
βεάδηκο ἀεν ἔοϊσεπάθη Ῥογίε ἰδ: 

ἷα 1,οὈεπδδηβίονι ὈδΙάΘΓ 1δὲ αδἷηα 
8Δὴ2 τοιγϑοϊιϊδάθηθ, νυοϑῆδὶῦ εἷπα 
ὐβίδηάϊδσυορ δου ἀΐδ νου] οσοπᾶθ 

Ἐγαᾶσε πὺγ ἀδπη πιῦρίοἷ δῖ, ννθῇῃ 
οἷο κἷον ὅδε αἷς Οταπάϊασο γοὺ- 
εἰδπάϊσι Βαῦσθπ, δυΐ ἀογ 6 ἄς ννοϊίογα 
Ετοτίεγοηρ θογυ ἢ 6η 0}858. Ζυπδοιδί 
ἱεῖὶ ἀδβ Ζυρεοβίδηἀ πὶ πδίῃ1σ, ἀδ888 
ϑοκγαίοβ ἀἷθ σοῃ Κα 1165. νεγβροί- 
(εἴ6 Απείομῦ πἰοθ οἢ πα εἶπα στα ηά- 
᾿οθ ΥΥἀοΡΙοσαπρ ογίδγαη Σὰ ἢ ῦθη 
δυΐσεθεπ Κδῆηῆ. δ΄᾽Ά659 νυ ϊγά ἀυτγοῖὶ 
εἶπε δοϊογΖι δίς ῬΤοπάσηρ, ἀΐδ ΔΌΟΓ 
ἄδη δγπδβίθη αταηἀρεάδηϊαοη (το 16 ἢ 
υνἱἀογερίερο!, ἀαγροίδαπ. 85 Βε- 
ὈΔΥΓΘἢ ἀ65 βοκγαίεβ Ὀοἱ κεῖ ποῦ ὕθθοτ- 
Ζουρσαηρ ὑπά κοῖηα Ηϊηραὺς δη ἀἷ6 
ῬὨΙΟΞορΡἶ6 νυ ϊγὰ ππίογ ἀ6πὶ οἵϊ ρ6- 
Ὀτγδυσμίεη ΒΙΙὰ ἀδΥ κἰ πη! θη 1, ἰοδα 
ἀδνγροϑίο τ, εἶπα Αἰδοίεβ, ἀδὺ δυΐ 
ΚΑΙ ΠΠΚ|6 5 Αὐννοπάπηρ δηάεί.  αῖίιον 
νυνὔὦἱγὰ Γ᾽ ἰπ ἀΐδβο ΡῬυηκί ἀδη 850- 
Κταίοβ νογείοῆθη. δῖῇ᾽6Ὺ ἱπι ϑ'΄'΄ἢπ6 
οἶποῦ ρδγεηίμοίϊομοα [ωἰαι  ἰγαησ 
ἀες5 ἔο]σαπάδη τὸ αὐτό γογδηροβοιίοκ- 
εη γοτίς “τοῖς μὲν... ἄλλο τι’ 
θεζοϊομποίε ἀΐθ νουβοριἰεάδηδη. Αἴ- 
ἴεοίες, ννῖα ῖίεδε, Ηδε5, Βοινυπάε- 
τη, Μογδοδίθηρ τ. δ. νν., ἀογδη 
[βάοτ νἱθΐθη Μίεπβοδδη ρσοιηοϊ βοἢ δέ- 
ἴο ἢ} ἰδῇ, δν Οεροπβαίζ Ζννυϊδοῦθῃ 
ἄθη ἀνθρώπινα παιδικά πᾶ ἄἀδΥ 
φιλοσοφία, ἄἀοτί φρόνησις, βηάοί 
δον δυοῖὶ ΡῬηδοᾶ. 68 Α. 

[0] 2. ἴδιον ἰϑῖ οοπείγυϊγί, ννὶς 
ἄλλο, ἕτερον, ἀδβδθηὴ Βερτ ἢ αἱ σἢ αὐΐί 
6 ποπὶ [οἰοῆ νου πάεῖ, 

ὅδ. ᾿Αλκιβιάδου. ὈΪϊΪς ροϊδιϊρα ἀπά 
δἰ ἸΙο6 ΑἸ] ἀαπρ ΒΟΓδα νυ β6ῃ - 
ἀεν 70 ηρ]ηρο ννᾶγὰ νοη ἅ 6 γθη ΠοΓ- 
νογγδρεπάδη ΜΙ ππουη σοϊεϊίεί, δῃ 
νυ οῖα δἷοἢδ ἀϊεὸ 71 ησίηρε πιοῖδί 

πδοἢ γοίον ΤΥ Δ] δηβοἢ ]οβδεη. [ΔΓ- 
δἃυ5 δηὐνν Κα] 6 δἱοῖν ον οἷη ζΖἄγί- 
ἰἰοο 5 εν δ! (ηἷ8, ἀδ5 πιϊί ἀδῃ Απὑ8- 
ἄσῦοκ ἔρως θαζεϊοϊποί νυνἱὰ. ἢ 6Γ 
ὕπρδηρ κεἰς 1 πρίϊπρεπ σεβότία Ζα 
Βοκγαῖοβ 1οθαποῦογαῖ. ΑἸΚιδάθα 
μδίία οἷονβ. Ὀδθβοπάθιβ ἱπηὶσ δὴ ἱδπ 
δΔηδ65οἰ ο5δ6η, πὰ βο,γαίεβ ᾿ἰθθίθ 
ἴῃ ὑπ βοίποῦ Οοἰβίεβραῦδη νυ] θη. 
ὟΡ οἱ] ΑἸΚιδίδαοβ ΔΌΘΓ δαοῖ ἰδ Ὁ] ἢ 
Βομῦη ννᾶγ, πᾶπηΐίθα δῆ ἴῃ ἷπὶ 
ϑοιογζα ἀθη [ως πρσ (τὰ παιδιχκα) 
468 ϑοκταίθ. Ψρὶ. Ῥγοίδρ. ἰὶ Αὔ- 
ἔδυ: Πόϑεν, ὦ Σ., φαίνει; ἢ δῆλα 
δὴ ὅτι ἀπὸ κυνηγεσίου τοῦ περὶ 
τὴν ̓ Αλκιβιάδου ὥραν. Ἠατδυῖ βρίο!( 
ΒΙΟΓ ϑοκγαίοβ βοβεογζθηά δῃ. 

6. δήμου ἰδὲ τννεϊἀουςς. ὲγ 
ϑοδη ἀε58 ΡΥΓΙΪΑπιρ65, οἷἰηθβ γοΐομαδπη, 
αἷς ῬογῖκΚΙθ 5 Ὀοΐγου πάείθη ΑἸ ΠΘΥΒ 
ἴ68212 πϑῃ] οὶ Παπιο8. Εἶτ ρα ΐῖ, γνυνὶς 
δοίη Ναδίοσγ, [ἢν Ὀθθοπάογϑ δοῆδπη, πηά 
νυνἱγὰ δαοῖ τοπ Ατβδίορ δῃ685 (Υ 65Ρ. 
97 [) 818 νἱεϊρείεϊογίου 1216 ὉΠ 1 πρὶ οΥ- 
ννᾶδηί. 1ε5 οΥ 8[{π|8 θοηαίζί Κ. 
ΒΘὮΓ δἰπηΐσ, πὶ ἀε5 Κι ψεογἢδΙτηἰδ 
Ζῦτ ΔΙ ΘΠΙβοθδη δῆμος Ζὰ σπδγΔΚ- 
ἰεγβἴίσγεη. δ΄᾽Ίο9 ΨοΙκΚ Ὀεάυγίια, ννυὶθ 
οἷπ παρα, ἀεβ 1,οἰΐοπβ, 06 ἀϊδ 
Ἀοάπον υἱοπίδίδη [ον πδοὴ δβϑΐπθη 
βδαῦποϑῃη, δβίδί( 56 Σὰ θοΒογγβο θη, 

7. τοῦ Πυριλάμπους παιάν! οι ἴῃ 
ἀογ σον δ] θη ἮΝ εἶδα, ννῖὶθ τοῦ 
Κλεινίου, τὰ ογρδηζαη. Υ(!. 618 Β, 

8. δεινοῦ οΥδ. λέγειν. Ὀϊ6 Εἴο- 
Γὰγαηρ ἀατοῖῦ καέπερ ἰδ( ᾿ἱγοπίβοι, 
ἀδ ἀξφὺ εἰροηί οῖς ατυπὰ 6πη65 Βο6- 
ΠΟΘΙ πιδη5 δὔδη ἰπ ἀδγ τοίου βοθ ἢ 
ΒΙΙάαπρ Ἰἰορί. 

ὅτι --- δυναμένου. ἘΠπῸ νη] ἢ 6 
Μίξοδαπδ ἀες Οοπείγαοίΐοπ Αροΐορ, 
81 Β: ἀντὶ τούτου δὴ ἕλωμαι ὧν 
εὖ οἶδ᾽ ὅτι κακῶν ὄντων. 

9, ἄνω καὶ κάτω μεταβαλλομένου 

ῦ 
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Ε μεταβαλλομένου" ἔν τε τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐάν τι σοῦ λέγοντος 
ὁ δῆμος ὁ ᾿Αϑηναίων μὴ φῇ οὕτως ἔχειν, μεταβαλλόμενος 
λέγεις ἃ ἐκεῖνος βούλεται, καὶ πρὸς τὸν Πυριλάμπους νξα- 
νίαν τὸν καλὸν τοῦτον τοιαῦτα ἕτερα πέπονθας. τοῖς γὰρ 
τῶν παιδικῶν βουλεύμασί τε καὶ λόγοις οὐχ οἷός τ᾽ εἶ ἐν- 

» σ, ᾿ ’ , .».» « 4 Ω 
αντιοῦσϑαι. ὥστε, εἴ τίς σον λέγοντος ξκαστοτε, αἃ διὰ του- 

’ μ ν ,Ψ,᾿ ’ 9Ὶ 9 - 

τους λέγεις. ϑαυμαξοι ὡς ἁτοπα ἐστιν, ἴσως εἴποις ἂν αὐτῷ, 

εἰ βούλοιο τἀληϑὴ λέγειν, ὅτι, εἰ μή τις παύσει τὰ σὰ παι- 
482 δικὰ τούτων τῶν λόγων, οὐδὲ σὺ παύσει ποτὲ ταῦτα λέγων. 

νόμιξε, τοίνυν καὶ παρ᾽ ἐμοῦ χρῆναι ἕτερα τοιαῦτα ἀκούειν, 
καὶ μὴ ϑαύμαξε ὅτι ἐγὼ ταῦτα λέγω, ἀλλὰ τὴν φιλοσοφίαν, 
τὰ ἐμὰ παιδικά, παῦσον ταῦτα λέγουσαν. λέγει γάρ, ὦ φίλε 
ἑταῖρε, ἃ νῦν ἐμοῦ ἀκούεις, καί μοί ἐστι τῶν ἑτέρων παι- 
δικῶν πολὺ ἧττον ἔμπληκτος᾽ ὁ μὲν γὰρ Κλεινίειος οὗτος 
ἄλλοτε ἄλλων ἐστὶ λόγων, ἡ δὲ φιλοσοφία ἀεὶ τῶν αὐτῶν᾽ 

Β λέγει δὲ ἃ σὺ νῦν ϑαυμαάξεις, παρῆσϑα δὲ καὶ αὐτὸς λεγο- 
μένοις. ἢ οὖν ἐκείνην ἐξέλεγξον, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, ὡς οὐ 
τὸ ἀδικεῖν ἐστὶ καὶ ἀδικοῦντα δίκην μὴ διδόναι ἁπάντων 
ἔσχατον κακῶν" ἢ εἰ τοῦτο ἐάσεις ἀνέλεγκτον, μὰ τὸν κύνα 
τὸν Αἰγυπτίων ϑεόν, οὔ δοι ὁμολογήσει Καλλικλῆς. ὦ Καλ- 

Π80ΚΒ []επ Βἰομίαροη δἰοι υτθπάβη, οἷπ σον 586. ογινυγῖ ἐν Κα} {168 
δΔ05 οἴποῃ Εἰχίγοιῃ πῃ 8 δπάοσγα [8||6η. ἴῃ αἀΐοβοη γΥοτίθῃη. ἴῃ Ὀοαυίβοϊθη 
80. δοίίνίδοι. Ῥμδθάοη 96 Α: πολλά- 
κις ἐμαυτὸν ἄνω κάτω μετέβαλλον. 
Αδμηϊϊοῖ ἄνω κάτω “Μμεταστρέφω 
Ῥμδαάγ, 212) Β. μεταπίπτειν αοτξ. 
4938 Α. τοὺς “λόγους στρέφεις δ11 Α. 

ὅ. βουλεύματα ϊπὰ ἀΐε δα πδη- 
ἢαΐίδη Απβοβίᾶρο ἀ65 Κπαῦεη. 

6. σοῦ λέγοντος ὑπά ἃ --- λέγεις 
Κεοίηῃ ῬΙδοπαϑ8, ἀδ ἰοίζίεγοβ ζΖυ- 
πδοδδί σοη λέγοντος, πἰοδί νου ϑαυ- 
μάξοι ΔΌΠᾶπρί. 

8. εἰ βούλοιο: ννᾶ8 νΥ 0}} πίοξί Ζζὰ 
ογνναυίθη νεᾶγα. 

[482 Α] 10. ἕτερα τοιαῦτα. Βε- 
δομίο (ἀἰς ΒΘ 6] παρ. ΥαΙ, οὔδη τοι- 
αὗτα ἕτερα. ὕτεδεον ἀδ8 ϑαυδ)εοί σοι 
ἀκούειν 8. Και δδ, 2, 2 υ. 4, 

18. τῶν ἑτέρων παιδικῶν, νεῖ 
πη ἀδγ οὔθ ἀηβεοξαμεγίεθη β.6 116 ἀ68 
Ῥῃδεάοη ἀνϑοωπίνων. 

186. ἄλλων... τῶν αὐτῶν: Κτ, 
41, 6, 10. 

[8] 16. παρῆσϑα δέ. δε δὲ 
δί6!}} ἴοΓ ἀἄδθη Οορθηβαίζ Ζὰ ἄδπῃ ἴῃ 
ϑαυμάξεις Ἰ᾿ἰερεπάοεη Βερτ δ. ἀ6ς 
ΝΙΟΒ νουβδίθ θη ἀασ. Ὀδῆογ [ἰοσί 

νυϑγαο οἷπ βδυδογάϊηϊτίοῦ ϑ'δὶζ οἱη- 
τγοίδη. 

17. ἐξέλεγξον. 
467 Α (68, 16). 

ὅπερ ἄρτι ἔλεγον ὈδΖἰοδί βί οἢ δυ 
480 Εἰ: οὐκ οὖν ἢ κἀκεῖνα λυτέον ἢ 
τάδε ἀνάγκη͵ συμβαίνειν. ῬδΥ 
Αὐβάγυοκ δ]οἰίοι νοπ ἄθπι ρεγβδη]ῖ- 
ομδηὴ Ζαπι βδο]ομθη ΟὈ]ςΘοί ἄθετγ. 

19. μὰ τὸν κύνα. εν Ζυβαῖς τὸν 
Αἰγυπτίων ϑεόν ἰδὲ οἷπο ΒΟ οΥ μδ 8 
Απϑρίοαηρ δυΐ ἄδη ΤΙ θγου ἰὰ5 ΔΟΣ 
Αεσγυρίογν. Γ,ἵρ!. σὰ Αροὶ. 21 ΕΗ. Ζυ 
Αἰγυπτίων Κδηπία πιᾶπ ἄεη Ατεϊκοὶ 
ψΟΥΠΙ 856Π, τναδυγθροη β΄. Ὀδυπὶ ποῖ 
ἄθπι βοβοϊίοη ἄδβ ΟἸγπρίοάογακ 
Αἰγύπτιον βομγοϊδί. Ῥοοὶ ". Κυ. 
41, 9, 9. 11 υπὰ ὅ0, 8, 

90. ̓ Καλλικλῆς ἄδν Νρανἴα Θεροη- 
8812 ΖῈ ἀθῃ Ῥγοποπθδη σοί πὰ γογ- 
Ὀαπάδη ταἰΐ ἀοΓ Απγοὰς ὦ Καλλέχλεις 
801} ἀθη ἱῆπογθη Ζ νυ εβραίῦ τηδρ! οί 
ΒΟΒ ΓΟ ΠΟΥνογ θη, ἄἀδγ ἴῃ Κ4}}}- 
ΚΙ. ϑ6616 δϑβίϑῃθιῃ πιι 85, 80 ἴδῃ 
πίοι οἷπα Μίοϊπαηρσ ἅδον ἀΐα ἀπά δγϑ 
οηἰφοἸϊοἄδη οὐδαβίορί ᾿δί. 

.ὡς κτέ. νρὶ, τὰ 
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λίκλεις , «ἀλλὰ διαφωνήσει ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ.“ καίτοι ἔγωγε 
ἤ ,.,| 1γ. » 3 οἶμαι, ὦ βέλτιστε, καὶ τήν λύραν μοι κρεῖττον εἶναι ἀναρ-- 

“« - λ ξ 4 μοστεῖν τὸ καὶ διαφωνεῖν, καὶ χορὸν ᾧ χορηγοίην, καὶ πλεί- 
3 ; ’ Δ ὁ “. 3 393» 2 ’ Π “ 

στους ανϑρώπους μὴ ὁμολογεῖν μοι αλλ ἐναντία λέγειν μᾶλλον 

8 ἢ ἕνα ὄντα ἐμὲ ἐμαυτῷ ἀσύμφωνον εἶναι καὶ ἐναντία λέγειν. 

ΧΧΧΥΠΙ. ΚΑΜ. Ὦ Σώκρατες, δοκεῖς νεβανιεύεσϑαι 
ἐν τοῖς λόγοις ὡς ἀληϑῶς δημηγόρος ὦν᾽ καὶ νῦν ταῦτα 

. δημηγορεῖς ταὐτὸν παϑόντος Πώλου πάϑος, ὕπερ Γυργίου 
κατηγόρει πρὸς σὲ παϑεῖν. ἔφη γάρ που Γυργίαν ἐρωτώ-. 

10 μένον ὑπὸ σοῦ, ἐὰν ἀφίκηται παρ᾽ αὐτὸν μὴ ἐπιστάμενος 
τὰ δίκαια ὁ τὴν ῥητορικὴν βουλόμενος μαϑεῖν, εἰ διδάξει 
αὐτὸν ὁ Γοργίας. αἰσχυνθῆναι αὐτὸν καὶ φάναι διδάξειν διὰ 

ψνικός. 80 ἴῃ αηβογεα Ὠίδϊίορε 508 Ὁ, 2. ἀναρμοστεὶν δοῖ δὰ ἀδα 
8094. )οοῖ ννυνὶγτὰ εἰζαΐοῦ δυο ἢ Μδηροϊ ἀεγ ἰππογθη Ηδγπιοηΐς ὕδθογ- 

μδυρί, διαφωνεῖν δΔαξ ἀδη Μίβκίδης 
ἀγ εἰηζοίπει Τῦπθ ὑπίογ οἰπδπάογ. 
Ηπ νυἱγκοη ἴῃ ἀογ ὅθε Ζινοὶ ψοϑ- 
ΓΙ Ῥυϊποὶρίθη. 

. [0] 8. χορηγοέην ἀΐθ οὔθ Ζὰ 413 
Α ογννᾶδηίς Ατί ἀδγ οἱ υγρῖα, ννῖθ 
δἷς παιύτγ!οἢ πἰονὶ (ΓΤ οκγαίοθβ, 
ΒΟΒάδΓη ΠῸΓ [τ τοΐϊοις μδυΐα, ννυὶδ 
ΚΑΙΠΚΙε5. πιῦρ!οῦ ννᾶσ. ὍΘ πιὰπ 
δυῖ αἷς ἴτε οἷηδβ ϑίερβ ἴῃ αἴθβοῦ 
Αγ πιρβίδομθη Ὁ οι(Καπιρίεβ β(0]2 
ΝΥΆΓ, 80 58ἢ} τηδῃ 1 ἀδπὶ ΝΜ 5] πσοπ 
οἷπο Νδάεγίαρε, οἷη ησίαοῖκ, οἷπα 
θεπιαιπίραηρ [ἄν ἄδα ΟΒογδρϑη. 

4. μᾶλλον Κοπιιί ὕπο ποῦ 
εἴποπὶ σογδηρθμβοπάθη Οομπιραγαίίν 
ὙΟΓ, ὑπ ἄθδβοῃ Βορυ  πιϊζ οἷποὺ 
Ιοἰσίθη Μοάϊβοδίΐοα (16 ΌΘΥ οὐοΥ 
νἱοϊπι ἢ) ΖὰῸ ογποῦθγη. αὶ]. υη- 
ἰοη 4874. ῬΠδεοα, 79 Εἰ. ἃ. ἃ. ΔΖ 
ΘΌΘΠ80 νγῖ8 ΒῖΘΓ ἡδ8οἢ κρεῖττόν ἐστι 
Χοπορ. Απδὺ, ΙΝ θ, 11: πολὺ οὖν 
κρεῖττον τοῦ ἐρήμου ὅ ὄρους καὶ κλέ- 
ψαι τι πειρᾶσϑαι λαϑόντας καὶ 
ἁρπάσαι φϑάσαντας, εἰ (ἢ) δυναί- 
μεθα, μαλλον ἢ πρὸς ἰσχυρὰ χω- 
οία. .  μαάχεσϑαι. 

Ολρ. ΧΧΧΥΠΠΙΙ. 6. νεανιεύεσθαι 
μεῖδχζί οἰδεῖ ! ον δἰοῖ Ὀθαίγαραϑιι ννὶθ 
εἰη Φἀηρ!ίηρ. Οαεάδοις ννἱχὰ νοῦ- 
Ζυρϑνν 6156 8η ἀδ5 δεν αἰ Πἶσοα, Κοοϊίς 
πὰ γὔοκοιοίδἰοβα δποηθη ΟδΥ 
τοῖο υπὰ ε5ἴο0]Ζθη δίμδηϊβοιθηῃ 
Φαροπα, 1656 Βεἀδυίπηρ ᾿αΐ πᾶ- 
πιδη Ποἢ πιοὶϑί 445 Αἀ]δοίτνι αὶ νεα- 

ΠΌΓ αἷς Εὐίβοδα υπὰ Καμπἢοὶΐ, ἀϊα 
ἀδν Τυρσοπά εἴροϑι 1βῖ, ἀδπιῖί Ὀ6Ζοίοι- 
ποῖ. 5. υπίοη 488 Ε΄. [πῃ ἄδιῃ γοτ- 
θαπὶ νυ χὰ ἱπβθοβδοπάογα δὴ ἀϊὰ γοτ- 
Πάσης ἀεγ Τρεθα ἄἀυγοῖ ἀΐς δ8ο- 
ΡΑΙΒῸΙ ροάδομι, ἀΐθ 5'6 Ζὰ [οἱομί- 
δἰππίροη πᾶ δἰ ΕἸθη Βοάδπ, δυσὶ 
ΖῸΣ Ὑοχίμεϊἀϊσυηρ ἀδγ δηίροσεηρα- 
βείζίοβίθ ἀγα πάβδίΖαονογίοϊ θα ἢ Πα 
Εοϑιο οδυῦ ποτα πὰ ογηβίθ 
1,οὈεηϑίη (Γαϑ5εῃ. γαῖ. Ῥμαϊάγοι 
286 Α: καὶ ἐφαίνετο δή μοι νεανι- 
εὔεσϑαι ἐπιδεικνύμενος ὡς οἷόστε 
ὧν ταῦτα (41. ταὐτὰ) ἑτέρως τε καὶ 
ἑτέρως λέγων ἀμφοτέρως εἰπεῖν 
ἄριστα. 

1. '“δημηγόρος αηὰ δημηγορεῖν 
δορί ἴῃ Ἰαἀεϊπάδπι ϑ΄πη 814 Ὀἷοδε 
δ ἀϊο δηρσα ἀον δάδῃ πὶ σοροη- 
8αἰ2 Ζα ἀδπὶ διαλέγεσθαι νυ]6 19 ἢ Ε΄, 
Ῥγοίαρ. 8294, 386 Β, ὈΔ]ἀ, ννῖς ἜΡΡΝΝ 
υηάἀ 494 ἢ, αὐ ἀϊα ΨΥ ΔᾺ] ἄδε ΜΕίοΙὶ, 
ἀυγοῖ ἀΐθ᾽ ᾶΠπ. υπῃδοκαμππηογί πὶ 

᾿ ἴα ῬΥ ΔΙ γμοῖς, ἀθη Βο:[4}} ἀον δηρο 
οὐβίγοθί. 1πὶ Μυπάδ ἀδβ ΚΑΙ Κ|65, 
ἀεν ννἱγκι οι δημηγόρος ἰδὶ, Κιϊπρί 
ἀογ νοσγννυσῖ [γα ]οἢ ΒΘ ἢ γ βοηάογθαζ, 
ΖΔ] πιΐς ἄσπι Ζηβαΐζ ὡς ἀληϑῶς. 
Ἐπ ἰ5ὶ οἷπθ Ατί οἰ θα Κύ. 

9. πρὸς σέ. γρι!. ππίδῃ 485 Β απὰ 
Αροϊ]. 21 Ο: πρὸς ὃν ἐγὼ τοιοῦτόν 
τι ἔπαϑον : ταῖϊ ἀθ (άδι σοβοη 67) 
68 ΤῊΪΓ 50 Βἷπξ. 

Ὁ] 12, αὐτόν ποῖ αἰσχυνϑῆναι 
υυἱθάογμοῖι πδομάγαοκευοι! ἀ845 δὲ 
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τὸ ἔϑος τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἀγανακτοῖεν ἂν εἶ τις μὴ φαίη᾽ 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

διὰ δὴ ταύτην τὴν ὁμολογίαν ἀναγκασθῆναι ἐναντία αὐτὸν 
αὐτῷ εἰπεῖν, σὲ δὲ αὐτὸ τοῦτο ἀγαπᾶν. καί δου κατεγέλα, 
ο᾿ 3 . ἢ -» ,, » ᾿ 3." 3... 
ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖν, ὀρθῶς τότε᾽ νῦν δὲ πάλιν αὐτὸς ταὐτὸν 

τοῦτο ἔπαϑε, καὶ ἔγωγε κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο οὐκ ἄγαμαι Πώλον, 
ὅτι σοι συνεχώρησε τὸ ἀδικεῖν αἴσχιον εἶναι τοῦ ἀδικεῖσθαι" 

Ἑ ἐκ ταύτης γὰρ αὖ τῆς ὁμολογέας αὐτὸς ὑπὸ σοῦ συμποδι- 
σϑεὶς ἐν τοῖς λόγοις ἐπεστομίσϑη, αἰσχυνϑεὶς ἃ ἐνόει εἰπεῖν. 
συ γὰρ τῷ ὄντι, ὦ Σώκρατες, εἰς τοιαῦτα ἄγεις φορτικὰ 

’ ἦ ᾿ 3 ᾽ 4 ( ἤ 

καὶ δημηγορικά, φάσκων τὴν ἀλήϑειαν διώκειν, ἃ φύσει μὲν 
οὐκ ἔστι καλά, νόμῳ δέ. ὡς τὰ πολλὰ δὲ ταῦτα ἐναντία 

488 ἀλλήλοις ἐστίν, ἥ τε φύσις καὶ ὁ νόμος. ἐὰν οὖν τις αἰσχύ- 

ἀεν ϑρῖιΖο βίε δ πᾶς Θυ ]εοί Γοργίαν. 
νεῖ. Χεη. Ουτορ. 1 8, 1δ: πειρασο- 
μαι τῷ πάππῳ ἀγαϑῶν ἱππέων 
Ἀράτιστος ὧν ἱππεὺς συμμαχεῖν 
αὐτῷ. Ῥδ6 Μοῖϊν ἂν Θογρίδβ τνϑὺ 
ῃδοῖὶ Ῥοΐοβ υπὰ ΚΚ4|11}κ|68 ΠῸΓ εἷη 
δυβΖογοβ, αἷς Νδοιρί οἰ Καὶ σαρσθη 
ἀϊδ βου ροῦσδολίο δ ἔθη ἘΠ 0 6 Νοἰ παπρ. 
ῬΔδΟΥ ἰδὲ ὅτι ἄγαν. αἷ56 Οδυβαίεαιζ 
πη Ηρεχοροβα 20 ἴβββθῃ Ζ} διὰ τὸ 
ἔϑος τ. ὦ., ννοϊοδαϑ πἰονί αἱ διδά- 
ἕξειν, βοπάεσγη τἱῦ φάναι Ζὰ γεγθὶη- 
ἄθῃ ἰδῖ, « . 

8. ἀγαπᾶν νῃ]. 4610 ὁ δὴ ἀγα- 
πᾷς. ὕὈδεδεν ἄγαμαι να]. Κν. 47, 
10, 9. 

[Ε] 7. συμποδισϑεὶς --- ἑπεστο- 
μέσϑη. Ζνιεϊ ΒΙΙάοΥ εἶπα ἴπ οἷπα 
φογθυπάθη. Βεῖάθς ἰδββεη βἱ οὗ ᾿δυΐ 
ἀδ5 Ῥίοσὰ απνιεηάδη, 488 ἀυγοῖ οἷπθ 
ὑπ σον οσίθπο ϑ ΘΠ ρα σοΐδη σοι πὰ 
ἀυγοῖῦ ἀδδ δηροϊοεσίο οἶδ πϑοὴ 
εἴπει ἰγοάδη ῬΥΠἸὨΘη σαίοηϊί ννϊτά. 
Βὸ ἰδὲ δοῖ Ῥοϊοβ ἀστοὶ 16π65 Ζαυ- 
δεει πα πἷβ νουβίγοκὶ νυογάδη ὑπ 
Ἰπδεί6 5'οἢὴ σψὸρ ϑοκγαίεα ἰδηκοπ 
ΙἸαᾶββθ, ΟΝ Οἴθβοῦ ννο]θ. [Ιπ 
οἰπο οἰντδβ δηάσγη ϑίηη ττογάθῃ 
ἀἷο πεποδισμένοι ἔπποι ἀδΥ ῬΕΓΕΟΡ 
θεῖ Χοη. Απδῦ. 111 4, 8ὅ εὐννδηπηί. 
ἐπιστομίζειν Κῦππηίε ἔδβί Βυςδειδὺ- 
᾿ς ὥδθδεγεοίζί σι ογάρθη: “θΟΥΟΥΠΙΌΠ - 
ἀεη᾽. )᾽Ὶ᾽΄6. Βεἀουίυπρ “ἀεη Μυπὰ 
δἰορίοπ᾽, ἀ. 1. “Ζῦ ϑοδτιοίσοη 
Ὀγϊηροπ᾽, ἰδ εἴποῖῃ δπάσοσῃ ΒΙΙὰ δπί- 
Ιϑπί, νῖς ΑἸΚΙθΙδάθα σομ ἀἐν ΕἸδίς 
δᾶρί;: ἐπιστομίζειν καὶ ἀποφράττειν 
ἕκαστον τήν τὲ φωνὴν καὶ τὸν 16- 
γον αἀφαιρούμετον, (Ρ]πί. ς, 2.) 

Ὁπὰ ϑοκγαίεβ δαίί(α ὰ (;8ΥΓ πίοδί 
ἄδη Ῥοίοβ ζυπι ϑ'οἷἣννεῖροη σαΌΓΔΟΒζ, 
Βοπάογῃ υἱ᾽θθ ἢ σεπδι ἷσί, Ζυρο- 
δἰ πἀ ΐδεθ ΣῸ ΙΏΔ0 ἢ 6Π, αἀἷθ πΐϊΐ Βα ΠΣ 
Ὀδεθεγζευσοπο πού ἄρογοϊη βίη πὶ - 
ἰ6η. ΓΥρΙ. 481 Ε. ΝΕ 

9. τῷ ὄντι Ὀεδίδιϊσί αἷς Ἀϊοδιὶς - 
Κεοὶῖ ἀθ8 σοῦ Ῥοΐοβ ἀδπι ϑοκυδῖθβ 
δειιδομβίθη γογννογίδ. 

φορτικά, εἷη δεῖ ΡΙαίοη πἷοδέ 
δοἰΐθηο Ῥοτί, Ὀεζεϊομηεῖ αι μγά, 
2871 Α ἀΐα νογίδηρ) εμοπ ΕὙδρδθΏ. 
γεὶ. ἀ. Βεοπι. σὰ Αροὶ. 82 Α, νγὸ 68, 
τοὶ δικανικαά νοτθαπάρκη, ἀδ5 δείρα 
εἶποὺ υπῃϑ.δ πα]! ἤθη Εζδιί πη Ὀ6- 
Ζοϊο ποῖ, 8δὺ8 ἀογ βοϊκγαίθοβ πδοῖὴ 
Ατί ἀεν Ἀδθάποι νὸν σογίοδί εἴπη 
Βοννοῖβ βομδρίθη νυν]. ΗΟΥ νυ} 
γνΟΩ] ΚΑΙ ΚΙ 65 ἀΐθ ρίαπιρε αοπιοΐη- 
με δο ἢ εν Νογείθ πὰ ἢ σοη πηὰ δάση, 
νυνὶ δῖα ἀδσ ππροὈ]] ἀοίεη Νίοηθο σξῦ- 
δᾶθεη, ὈαΖζοϊομποη. ον Βο]δίϊνβδίξ 
ἃ φύσει κτέ. Βομ]οδζὶ δἰο Θροχθ- 
ξοιθο δὴ τοιαῦτα 8η, ννοάατοῖ ἀο6 Ὁ 
δρ6οἾ6 116 ΕΔ} νϑγα] ρει οἰπογί υνἱγά. 
Ατα ἀδα Βερν δ ἀε5 καλόν νῦγχάθ 
ἦα ἀεγ ρᾶπσα Βεννοῖβ, τοὶ ἀοπὶ δ. 
ἄδπ Ρ. ννἱἀοσϊρίο, ροζορθῃ. 

10: φύσει --- νόμῳ ἄεῃ Ὑγ] άοΥ- 
δΡΥΘΟΝ Ζννΐδοθεπ δι] επὶ ππὰ 
οδἰ ἰἴνοῃ Ἀςεοδὶ (ΘΟ 6εε2) δδί Ζυετεί 
ἱρρῖδβ νου ΕΠῚ5 θεβαδυρίεί. Ὑε!. 

Ῥγοίδς. 3381 Ὁ. Ὁ. Χεη. Με. 
4, 14. Βεϊϊάοη νυῦχάς ἀἴδεοῦ δίς 
ΥΟΠ 8]]6η δοριϊδίο πὰ ἴδετε Απ- 
δηροῦη σΣῦπι Οεπεἷρ]αῖ 2 Ἔγβοθεῃ. 
Οογρὶδβ εοἰθδὶ παῖ πὸ νι οἷ] πἱοδί 
γογίγοΐοῃ, 806 εεἶπο [6 γο ἰδεδί 
εἰς ἢ ἀοςο δυΐ ἀΐεεοα Ῥγίποῖρ ξυτῦςϊκ- 
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νηται καὶ μὴ τολμᾶ λέγειν ἅπερ νοεῖ, ἀναγκάξεται ἐναντία 
λέγειν. ὃ δὴ καὶ σὺ τοῦτο τὸ σοφὸν κατανενοηκὼς κακουργεῖς 
ἐν τοῖς λόγοις, ἐὰν μέν τις κατὰ νόμον λέγῃ, κατὰ 
φύσιν ὑπερωτῶν. ἐὰν δὲ τὰ τῆς φύσεως, τὰ τοῦ νόμου. 
φΨῬ 3 αν 3 - -- 5 

δ ὥσπερ αὐτίκα ἐν τούτοις, τῷ ἀδικεῖν τε καὶ τῷ ἀδικεῖσθαι, 
Πώλου τὸ κατὰ νόμον αἴσχιον λέγοντος, σὺ τὸν νόμον ἐδιαῦ- 
καϑες κατὰ φύσιν. φύσει μὲν γὰρ πᾶν αἴσχιόν ἐστιν ὅπερ 
καὶ κάχιον. τὸ ἀδικεῖσθαι, νόμῳ δὲ τὸ ἀδικεῖν. οὐδὲ γὰρ 
ἀνδρὸς τοῦτό γ᾽ ἐστὶ τὸ πάϑημα, τὸ ἀδικεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἀνδρα- 

ι0 πόδου τινός, ᾧ κρεῖττόν ἐστι τεϑνάναι ἢ ξῆν, ὅστις ἀδικού- 
μενος καὶ προπηλακιξόμενος μὴ οἷόστε ἐστὶν αὐτὸς αὐτῷ 
βοηϑεῖν μηδὲ ἄλλῳ οὐ ἂν κήδηται. ἀλλ᾽, οἶμαι, οἵ τιϑέμενοι 
τοὺς νόμους οἱ ἀσϑενεῖς ἄνϑρωποί εἰσι καὶ οἵ πολλοί. πρὸς 

{Πγθ, ἀδα παὶ ΚΑ }11168 δη τ }{. 
Ψεχυνδπάίΐθη [η8]|(5 ἰκἴ δυο ἢ ἀδ8 
σοῦ Χο, 1 2, 40 ΩἿ. ογζᾶ!ς Ο6- 
ΡΥ ἕο Β τυ ϊδοῦθη ΑἰΚΙδΙ 65 υπὰ Ρ6- 
[εἴ 7. 

[4188 ΑἹ 2. τὸ σοφόν ερδί(ίδο!, 
ἀον Κυπεῖρνῖ (102) πὶ ϑιηπὸ ἀδΥ 
ΒΟΡ ἐδ 0] 8ομεη ΕἸ ΙΒ ΚΟΥ, πὰ νν οἰ σἢ ἢ 
ΚΑΙ ΚΙεα ἀδὴ ϑοκγαΐεβ δυΐ οἷπο 
1εἱηΐα εἰ6}}, ῬδΒοσ νυοπάσί οὐ δυΐ 
δὴ δυοὶὶ ἄεη Αὐεάτυοϊς κακουργεῖν 
85, ἀογ (Ὅν 85 ἰἰηίοΥ ! 1ἰἷσς Βεΐη- 
βίο θη ἐπ αδεργᾶομο θοἱ ἀεπ ΕΥΪδ(ὶ- 
Κα σΟΌγδυσ  Π]0ἢ ννᾶν. Υα]. ϑίδαι 
1 8414, τὸ Τ ΓΑ ϑυτδοδοα τιϊΐ ἀδπ 
Ῥγοσίθη οὔτε γὰρ ἂν μὲ λάϑοις 
κακουργῶν ἀδρερεη δετγἄδίοί Σὰ κεΐη 
εἶηι. ΕΡοΠα δε θδ 388 ἢ. Αὔδ 
ἀεγεείθεη Ὑοτγδυβεείζαπρ δαοβίϊηπιί 
οι ἀΐε ὙΥΔὮΙ] ἀδὸ5 Οομιροκίίυπι8 
ὑπερωτᾶν (ππίογεομίεθαεπ ἷπ ἀδγ 
ΕἸδρο). τοῦτο τ. σ. ἰτἰτ Ζὰ ὅ 48 
Ἐρεχερεβο. αὶ. ΤἼεδεί. 16718Β: ἃ 
δή τινες τὰ φαντάσματα ὑπὸ ἀπει- 
οίας ἀληϑὴ καλοῦσιν: “απᾶ ἀδ πεη- 
ὯΘη δἷ6 ἀδπηῃ ἀΐεβοὸ ΕΠ ἀμ ρθη 
ῬΥΔΕΣΒ οἰ 7. 

86. ἐδιώκαϑες κατὰ φύσιν. 80ο- 
Κναίοδ βαῦε ἀδε Ζυροβίδηἀπὶα ἀ68 
Ῥοΐοβ Ὀομαπάεϊς --- ἀδγπδοῖ δοὶπθ 
ΒΟ] εθο ρσοζοροηῃ --- δἷθ Οὐ ἀδιΐη 
ζυρξοδίδηθοη καὶ, ἀδδ5 ἀδα ηγεοθῖ- 
10}ὴ ποῖ ἀεν Ναίυγ, ἀ. 1. 8η βἷοὶ 
Πδβα ΠΟΥ δοὶ 45 ἴΠηγθοδ(] οἱ άθη. 
Βεμη --- 80 80} } 65: δἷο ἀδ5 ἴοϊ- 
οηδς ΠΙΕΥ δὴ -- ἀδβ νοῦ Ναδίῃγ 
δε} οἷο ἔδ}}6 πιϊΐξ ἀθπὶ δο]θομίθῃ 

ΖυΒΔΠΙΙΠΘΠ: ἀδ8 βοΐ ΔΌΟΓ σοῖδάα ἀ89 
Τὐητγοομι εἰάδη; ἀάαγδὺβ ἀντία ἀθοῦ 
πἰον ἀογ β΄ ἢ] 88 σοζοΐαη τνογάθδη, 
ἀ485 ἀδ5 ἀυτοῖ ἀ85 Οθεοῖ2 ΓΓ ᾿.858- 
Ἰοον ογκιᾶγίς δυο ἀδ8 ρστῦβΖοθ 
ὕ δε! κεϊ, 

8. τὸ ἀδικεῖσθαι ἰδεῖ Εροχεροδβα, 
νυδηΐροῦ Σὰ πᾶν, δἰ8. Ζζὰ ὅπερ κάκιον. 

οὐδὲ γάρ Ὀἰϊάεε ἀδη {76 εγρδησ 
ΖῸΓ Βουγέμοϊϊαηρ ἀεγ Απεδίοδι ἀ69 
ϑοκτγαίθς ἂπ βἰοδ, νυδῆγοπα βϑ 6 Γ 
ΠῸΓ γὸὺ δοΐποπὶ γογδγθη ρσορδῃ 
ῬοΙοβ αἷς ρας νυᾶγ. 

[Β] 9. ἀνδραπόδου. εν Βκίατα 
Ιοἰάοῖ, ἀδτ ἔγοϊς απη δπάσ!, 06 Γ 
οἷα Βεοδί ἀ68 δοιννδοίογη οἷθί 68 
πἰοδί, ἀδἤοῦ δαοῖ Κοὶπ ἴΠπγοοδί 
σεθοη ἴδῃ. 

10. ᾧ κρεῖττον κτέ., ἄδ55βε106 οἷ 
γοῦ ἀδπδη, οἷ δ|]}|6ἡ 1, ηϑθοπυ 58 
δ θογοη. ῬῬηδοά, 66 ἃ. ὕεδθεῦ 
Βεἀοαίαηςρ υὑπὰ Μεογθϊπάθπησ γτὸπ 
ὅστις 8. Κτ. 51, 8, 2 ἀπά 18, 11. 

11. αὐτὸς. . κήδηται: ἀϊεδ6Ιθ θη 
ΒορΥ 6, ἀϊο οὔθ 480 .Α νογκδπιθῃ. 
Ηϊΐοτν νυ τὰ ἰεάον δ π5Ζου οἷ δυΐ 56] 080- 
μα] 6 δηροννίοδοη; ἀδγ ϑίαδί αἶδο 
δδη2 δυΐίσοῃοῦοη. 

12. ἀλλ᾽, οἷμαι, Ὀϊΐδ ἔο]σεπάε Εὺ- 
κιᾶγαπρ τοῦ ἀςπὶ γβρσγαηρ ἀ68 ρΡο- 
οἰιίΐνοη Ἀοονίος ἀϊοεπὶ ΖῈῚ Βοεορτγῦη- 
ἄυσπρ ἀογ γοπ Κα 1 Κ|65 θεμδουρίοίδη 
Ὠδθοτοη Οοϊίαηρ (685 παίατγ! οἤ θη 
Ἀδομίοδ. --- οὗ τιϑέμενοι: θεν ἀδῃ 
ΑΥ̓ΕΚΟΙ ἴα Ῥγδάϊοδί 5. Κῖ᾿. δ0, 4, 14. 

18. καὶ οὗ πολλοί. Ὀΐεεον Ἄυπ5α(2 
πη μ81} ρσογαὰς ἀΐο ντοβοηί!οἷϊς Β6- 

Β 



106 ΠΛΑΊΩΝΟΣ 

ἰς ᾿ 5 3 ὃ -“ , ; , ’ αὑτοὺς οὖν καὶ τὸ αὐτοῖς συμφέρον τούς τε νόμους τέϑενται 
( καὶ τοὺς ἐπαίνους ἐπαινοῦσι καὶ τοὺς ψόγους ψέγουσιν. 

ἐκφοβοῦντες τοὺς ἐρρωμενεστέρους τῶν ἀνθρώπων καὶ δυ- 
᾿Ὶ » ’ ρ, Ἁ 3 - 

νατοὺς ὄντας πλέον ἔχειν, ἵνα μη αὐτῶν πλέον ἔχωσιν, λέ- 

γουσιν ὡς αἰσχρὸν καὶ ἄδικον τὸ πλεονεκτεῖν, καὶ τοῦτό ὃ 
ἐστι τὸ ἀδικεῖν, τὸ πλέον τῶν ἄλλων ξητεῖν ἔχειν᾽ ἀγαπῶσι 
γάρ, οἶμαι, αὐτοὶ ἂν τὸ ἴσον ἔχωσι φαυλότεροι ὄντες. 

4 ᾿ - ᾿ ’ “- 237 ΧΧΧΙ͂ΣΧ, μιὰ ταῦτα δὴ νόμῳ μὲν τοῦτο ἄδικον καὶ 
αἰσχρὸν λέγεται, τὸ πλέον ξητεῖν ἔχειν τῶν πολλῶν, καὶ 

ἢ ἀδικεῖν αὐτὸ καλοῦσιν᾽ ἡ δέ γε οἶμαι φύσις αὐτὴ ἀποφαένει 10 
αὐτό. ὅτι δίκαιόν ἐστι τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος πλέον ἔχειν 
καὶ τὸν δυνατώτερον τοῦ ἀδυνατωτέρου. δηλοῖ δὲ ταῦτα 
πολλαχοῦ ὅτι οὕτως ἔχει καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ξῴοις καὶ τῶν 
ἀνθρώπων ἐν ὅλαις ταῖς πόλεσι καὶ τοῖς γένεσιν, ὅτι οὕτω 
τὸ δίκαιον κέκριται, τὸν κρείττω τοῦ ἥττονος ἄρχειν καὶ ιὖ 

διϊπιπιυθηρ, ἀϊς Καὶ. Π1Κ]|65 υβι ἢ ΕΠ ἢ 
ἴῃ ἄδη Ηϊηίεγργυπά ἀτγᾶηρί, ννοὶϊ! 
ἵἴδπὶ ἀδγ αδρθηβαίζ Ζυνίβοιθη “δίδγ- 
ΚοΥ᾽’ υὑπὰ “βομυνδομον᾽ [ν αἷς Ετ- 
Κιᾶγαηρ νυνυνἱοδεῖσοσ ἰδ. αοσοη ἀΐδ 
ἀατίπ ᾿ἰασοπάδ Εβο οἰ σῃππρ νναπάσί 
δἰοἢ ϑΘοϊζκγαίεβ ζῃογβί. 488 Ο ἢ. 

πρὸς αὐτούς: 819 Βἰᾶπάςε βλέ- 
ποντὲς ἀδῦεϊ. 85. Κι. 68, 39, ὅ. 

ῶ. ἐπαίνους ἀπά ψόγους: δ 
ΨοΙΚ σἰδέ εἷοινε 1062 Ο6δοΐζα, ἀ. ᾿ι. 

- ΘΟ ϑθοθέα ὑπά Νεγθοίε, ἀσγοη 196 ὈοΥ - 
(τοίαησ πόσο διγαίθη ροδιπάοί 
νυΣϊγά, δβοπάθγπ δργίομβὶ δυο δυΐ 
ΠΙΔΠΟΠοΥ] οὶ εἶδα (Αδπίογ, θ6δοῆ- 
ἄεγθ ΕἸ Βγοπου ννοϊδα ρθη οἷς.) βαΐῃ 
ὕτυθοι! θοῦ ἄθῃ  οΥ ἢ εἴη Ζοί ΠΥ 
Μδἅππον υηά Ηδηθ]θηροη δα8. «“-- 
Ὅφθον ἀδ85 ἔοϊσοθάε Αδυπάσδίοῃ ὃ. 
Κι. 89, 1, ὅ. 

[0] ὅ. πλεονεκτεῖν ἱδί ἀθγ Αὐϑ- 
ἀγυοῖκ ἔτ 81|68 δροϊδβίϊδοιο δίγοθοῃ, 
οἵξ δυοὶι 815 ροἰ ιἸδοῖ 65 ϑΘοδ!αρινοτί 
δεθγδποῖί ἰπὶ Οααροπδαίζ σαρϑη ἀϊΐθ 
ἰσονομέα. 8. ἀ. οι, Σὰ Ζ.᾽7. 

ὁ. ἀγαπῶσι βρδιιίδοϊι, ννοἷ} ἴῃ ἀ6Γ 
Οοα θαι κοῖς βοὴ ἀΐὸ βοιννδοῖα 
δυδρτᾶδοη 8501]. 

1. τὸ ἴσον: Καὶ Π|Κ|68 ἀθη κί δὴ θη 
Ἡδυρίρταπάεαδίζ ἀοὺ ἀσπιοκτγαίβοίθη 
δίδαίθη, ἀΐο ἰσονομέα υπὰ ἐσότης 
ΑἰΙος, ΝΕ]. Βομβδπιδππ ΑἸε. 1 8. 114. 

Οδρ. ΧΧΧΙΧ. 8. Διὰ ταῦτα δή. 
Ὀδερεγξαπρ ἰπ γοοαρί (] γεηάον ΕΌΤΩ. 
Βδάμγο {γι ἀογ αερδηβδίΖ γδείο- 

Φ 

γἰδοῖὶ ἴῃ οἷα δ οσοα Γἰος. Εν 
ἀϊθόθη βαοϊδεί νυϊγά οἷπθ αὐὶ στὸδ 
Βαννοὶθ νουβυσῃ, 

[0] 11. αὐτό δηκάηάϊφοπά γνοτῖ 
ἀο δα. αἷἰΐ ὅτι. 5. Κι. 561, 10, 
11 υπὰ 1ὅ. 
ἀμείνω ἶογ ρσἰοϊοπ θοάἀδαίοπὰ πἷέ 

κρείττω. ΑὈ51 ΒΒ. Π1 ἢ ννῖτὰ ἀογ )πίοε- 
δοιϊοὰ τνογννϊδοῆί, Κα ἢ κίοα Βδΐὲ 
δοἢ ἀϊς σοίδιϊρο [6 οΓΙ σοπἢοἷέ ἀθ5 
γῆοίοτίβος ας ἀοίδη δος ἀΐα στοῖξθ 
Μδηδεο ἰπὶ ϑίηη. θά ἢ ον δυνατώτερον. 

12. δηλοῖ δὐϑδοϊαί. Μιιαπίοσ γογ- 
«τ αὐτό ἀΐο β.6}}|6 ἀ68 ϑυ]οοίδ 
(ἀϊς ϑαοῖιο δε! Ὀ50), νυνὶ Ῥγοίδρ. 829 Β. 
Αδμη οι δείξει, δηλώσει, διδάξει, 
νυοῦθοὶ δυο αὐτό δίδθη πηὰ ἔδμίδα 
Καπη. Κύυ, 61, ὅ, 7. 

18. πολλαχοῦ ὥἄβδογίταροιῃι. δαξ 
ΤΒδίδαοδοη, Ὑογίδ!!ς. - 

καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζῶοις: 2888 
Ναϊυγρεδοίς αἱ Οτγυπάϊαρε ἀθ8 
ϑίδδίβγθοηίθα. [Ι}ἢ ἀΐδδοη Ὑ ογίδη 
ἴοσιὶ ἀδγῖρθπϑ οἷπα ἔδθὶπ ἀπάθαίμησ 
ὮΡΟΥ ἀδη β:{{Πἰοῆδη ΟΠ ΓΑ ΚΟΥ ἀΐδδοῖ 
1μἜθοηαδηδίοδί, 

14. δλαις)ταῖς πόλεσε. [ἢ ἀδπι οΓ- 
δ .η1886 ἀογ ϑίδαίθη Σὰ οἰηδηάονγ δὲ 
1οἢ ἀδ5 σερτγίθθθηο Νδίαγγθοι (Βϑοδί 
ἀ65 ϑιᾶγκουθη) πῆς ἰπ αοἰίαρ, οἵ- 
πα! ίθη αἷβ ἱπὶ οσκδϑιγε ἀδσ οἷησοὶ- 
μθιι ᾿πάϊνϊἀμοπ, 1)6γ 1οἰσαεπὰθ ϑδίς 
τε. .. ἔχειν Ερεχερεδο τὰ ὅτι... 
ἔχει. 

16. κέκριται τῦῦι [[Ππέεγϑο εἶθ θ 



ΓΟΡΓΊΑΣ (488. 484) 107 - 

πλέον ἔχειν. ἐπεὶ ποίῳ δικαίῳ χρώμενος Ξέρξης ἐπὶ τὴν 
Ἑλλάδα ἐστράτευσεν ἢ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπὶ Σκυϑας: ἢ ἄλλα Ε 
μυρία ἂν τις ἔχοι τοιαῦτα λέγειν᾽ ἀλλ᾽ οἶμαι οὗτοι κατὰ 
φύσιν τὴν- τοῦ δικαίου ταῦτα πράττουσι, καὶ ναὶ μὰ 4ία 

5 κατὰ νόμον γε τὸν τῆς φύσεως, οὐ μέντοι ἴσως κατὰ τοῦτον, 
ὃν ἡμεῖς [τιϑέμεϑα] πλάττοντες τοὺς βελτίστους καὶ ἐρρω- 
μενεστάτους ἡμῶν αὐτῶν, ἐκ νέων λαμβάνοντες. ὥσπερ λέον- 
τας κατεπάδοντές τε »αιὶ γοητεύοντες καταδουλούμεϑα λέγον- 
τες, ὡς τὸ ἴσον χρὴ ἔχειν καὶ τοῦτό ἐστι τὸ καλὸν καὶ τὸ 484 

10 δέκαιον. 

νοπ νενόμισται. --- ἄρχειν ὈεΖοϊοῖ- 
ποῖ ἀϊα γϑοβ οἶα, πλέον ἔχειν ἀϊς 
πδίαγ! οθ ΕὌγπι ἀ 655 εἰρη Βορτὶ ες. 

1, ἐπεὶ ποίῳ δικαίῳ: πῖομί 
δο δον (εἶπ πορσϑίϊν, βοπάρσγῃ: ννοὶ- 
ομδ8 δπάογε Βδονὶ παίίθ Χογχθβ 818 
ἀδ5 ἀεγ Ναίιν ὃ 16 ΤΥ δὶ ἀδγ Βεϊ- 
8066 Ζαϊσί, 4488 πιϊΐ ἀδγ Ὁπ51{{Π| ἤθη 
1, θη σαπδοδδαιησ δυο Μίδηροϊ δῃ 
παίϊοπ δὶ πὶ Βεννι βϑίδοϊῃ βἰοῖ γ - 
Κοῦρει. ΚΑΙ ΚΙ6 5. δ θεῖ Γαὶς ἀΔ5 
ΑπδιδϑΖσε ἀε68 Βεϊδρίοίβ, ἀθγοῖ ἀδ8 
ΕΓ ΧοΥχοβ αἷβ ἀμείνων ἀπά δυνα- 
τώτερος τῶν Ἑλλήνων Ἀἰϊμδίε! 6 ἢ 
νιῦγαο, υπαὰ βργίηρί ἀἄάμον θεν δυΐ 
ἄδθπ Ζυς 465 βιαγεοῖοθ σοσοη ἀϊΐς 
ϑΚγίμοη. Ζα ποίῳ δικαίῳ γρώμε- 
νος τνρὶ. Κι. ὅ1Ι, 17, 12. 

[Ε] 32. ἄλλα μυρία γτιείογίϑοδ6 
ϑιοίσογαπρ ἰη8 [Πησειηθδδθθ. δ 885 
ΔΌβοΙ Ἰοϑζοηα ΖΒδιηΠηοπίδϑβδοπ 6 
ΟἸΙἸἰεά (τἰὐξὸ δὺβ ἀδγ Οοπεϑίγαιοίϊοη 
νυνὶ Αροΐϊορ. 41 Ὁ. 

8. οἶμαι, ννὶο σΙοϊοι πδοῦποῖ (Ζ. δ) 
ἴσως, Ζαυνογδι σε. ΨἙδαπ ἀϊδ 
Ῥγογίε τὴν τοῦ δικαίου, ἀϊς τηδῃ 
ΠἸΙΘΌ6. πιϊδϑίθ, Ὀγβρυηρσ] οι δἰπὰ, 80 
ἰοσὶ ἀάτῖ οἷα Ὑογίβριθὶ, 485 βεὶπα 
Βογδομίίΐϊσαησ 'ἰπ ἀδγ Αὐδοϊπαπάρυ- 
δείζαπρ οὔδη Ὁ ἡ δέ γε. . ἀδυνατω- 
τέρου ᾿αῖ. Αὐτοὶ ἀοΓΥ Αὐδάγαοκ ἀπίδη 
(484 Ο) τοῦ δικαίου φύσει 158. ΠῸΓ 
(ἐγ συπίδκιβομθη Εουπι, πὶσομΐ ἀδπὶ 
ΤΠ 810 πδοῖι νογϑοιίθάθῃ. 

4͵ ναὶ μὰ “Ια κατὰ κτξ. Θεἰει- 
τοϊοι68 ϑ'ρ16] πὶ ἀδπὶ οτία νόμος. 
Αὐοσοὶ ἀϊεὸ Νδίῃγ δέ ἴἢγ ΟαδβοίΖ 
(Β δομι). 

6. ἡμεῖς νογδομι! ἢ , νυν Μοη- 
δοῆθη“. ὕγεπη τιϑέμεθϑα τνοη ΡΙΑ- 
1οη5 Ηδηά 5ίδιητηΐ, δ0 πὶζββδία τηδῃ 
ΥΟΥ οὐεγ πδοὶ πλάττοντες εἷη Κο- 

ἐὰν δὲ γε, οἶμαι, φύσιν ἱκανὴν γένηται ἔχων ἀνήρ, 

Ιοη βοίζθεῃ ὑυὑπὰ ἄδη (οἱσοπάθη ϑ'αΐΖ 
15 Ἔχρίἷο. Αβυπάδίοῃ ἔδβϑβεπ. πλατ- 
τειν Καπῆ δοννοῖ! δυΐ αἷς (σοϑ6ίζΖα 
Ὀεζοῦοη ννεγάθη (6... ΙΡ 712 Β) 
αἰβ δυοῖ δυΐ Ῥογβοποη (ίδαι 11 
877 Ο, ΝΙ δ00 ἢ). υπὰ εἰπιπι ἰοἰσκξ 
θη ΝΙεθοπορτϊ ἀκς Οεπδομίοθῃ 
ὑηὰ Οεκαπειοϊίθη δη. γΥἵα!. Αροὶ. 
170. 

1. ἐκ νέων λαμβάνοντες. Μρ!. 
Αρο]. 18 Β: ἐκ παίδων παραλαμ- 
βαάνοντες. Ὅεγ ρσεννδιη]ϊοα Αὐ8- 
ἄγος [γ ἀδβ “1 αἷς β'οθυ 6 ποἢ- 
πηδη᾽ ἰβϑΐ ἀδ8 Οομιροβίία μη. Εἰδ ννυϊγὰ 
ΟΡ νογιϊθάθη, πὶ 616 5 πη} 10} 6 
Βεἀουςτάηρ ἀ68 ρανν Ι(βαπιοιι, Ζννδη σ6- 
ννοῖβεη Ὑογῃγοη νογνυίεσεη Ζ8 
Ια 586ῃ. ᾿ ᾿ 

ὥσπερ λέοντας κατεπᾷάδοντες. 1)88 
ΟΙοἰομἢ]6 γογϑβο δ ἰΟ Ὁ τοϊί Β1{- 
ἰογκοὶς ἐἷς πιογαγἄοκαηρ ἀδγ 5ο- 
δσεπαπηίΐίδη πδίυ τ! ἤδη ΕὙδΙΠοῖζ, 1η- 
ἄἀθ 68 416 Ευζίθβαπρ τπὐϊί ἀον Ζδἢ- 
πὰρ νυἱάον ΤὨΐογο νου οϊομί (κα- 
ταδουλούμεϑα). κατεπάδειν σεοδί 
δυΐ ἀΔ5 βεϑργεσοῆθη ἀπγοῖ Ὀδδιϊππιίθ 
ΕὈΥπ6Ἶη, δ᾽ {{Π|Ὶ ἢ Ὑ ΟΥΒΟΒ γ [ἴδἢ ; γοη- 
τεύειν δυῖ ἀἷς Απννοπάπηρ νου Ζϑυ- 
Ὀογαὶ (61η, δ υπὰ ϑίγαίο. γοπ 
ἄδῃ αἰ] οΚιϊδοθη Βοννοΐβοη ἀθ8 80- 
Κγαίοβ σοῦγδποιί ἀϊοβοίθθδη Αι- 
ἀγάοκο Μεποη ἢ. 80 Α.: καὶ νῦν, 
ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖς, γοητεύεις μὲ καὶ 
φαρμάττεις καὶ ἀτεχνῶς κατεπᾷ- 
δεις. Οἰπε Ἱγοπῖθ, πὺγῦ βοϊιογζμδΐῃ, 
δίδιέ ἐπάδειν Ῥῃδαάοη 77 Ε. ἐπῳδή 
Ομασγῃ. 165 Κὶ. 

10. ἐὰν... γένηται: ΚΑΙΝΚΙ 65 
νυ οὶ οἱ πἰοδί, ἀδ 85 ἐγ Κοιμθῃ ννυογάθ 
-- ἀδγ ζυκάηϊεσε ΤΎτδπη. -- φύ- 
σιν ἱκανήν: εοἷπα Ναίαγ, ἀΐδ δἰίθη 
Ομ ννϊεγ σΚαϊίθη σεννδοίβθη δῖ, ἀπὶ- 
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πάντα ταῦτα ἀποδεισάμενος καὶ διαρρήξας καὶ διαφυγών, 
καταπατήσας τὰ ἡμέτερα γράμματα καὶ μαγγανεύματα καὶ 
ἐπῳδὰς καὶ νόμους τοὺς παρὰ φύσιν ἅπαντας, ἐπαναστὰς 

ἀνεφάνη δεσπότης ἡμέτερος ὁ δοῦλος, καὶ ἐνταῦϑα ἐξέλαμψε 
, “- Υ͂ ᾿ 

τὸ τῆς φυσεῶς δίκαιον. 
ἐγὼ λέγω ἐνδείκνυσθαι ἐν τῷ 

δεκοῆγί ννῖο κακὸν ἱκανόν 480 Α οἷη 
ὕδεθο! ννᾶγ, βέεσεῆ ἀδ9 δὴ πἰἱοδί 
δηϊκοπιδη Καπη. --- ΑἸΪ6 Αὐδάτγδοϊα 
αἷἰπὰ ἀθτίσοηβ 80 ρεννᾶῃ!ς, 888 5ἷ6 
σὰ ἄδν Ὀ6]Ἰίεπ ογροἰοαησ τἰἷΐ 
ἄεη ΤἈΐογεπ ννοἢ! ρθη, ἀποσεί- 
ἐσϑαι Καῆη δθηδοννοῦ νοῦ ἄδπὶ 
ΑὈβοδα( οἰ ἰγροηά νυϑ] ον Βαπάς, 
οἷποϑ 70 ἢ 65, ννὶθ νοπ ἄδθιη Αννυνογίοπ 
ἀ65 Βοἰίογβ σουγδθοιῦ ννεγάδη : διαρ- 
οήξὰς ἀδαϊεοὶ πιοῦν δαῖ εἶπε {95π|86- 
δύηρσ, εἷη Οεννδγδδη), 85 δαΐ οἷῃ 
Ἠαϊἤΐζεν ἃ. ἀσὶ, ννΐα δεσμὸν ἀπορρή- 
ξας 1]. ξ 607, δο δβοῖιγ δυοῖβ ἀΐδθδε 
ϑ8.61}}6 ἀ68 Ὀίομίοτα Ζζὰ ἀογ Απδιοδί 
4695 ΚΑΙ ΠΣ Κ]6 8 ρῥδδβία, 
διαφυγών οτἰππετί δὴ ἀδ8 σοῃ 

Ῥοΐοβ ὑθογεῖϊίς Οοδβδρίο. 
ὥ, καταπατήσας νϑοτϑὶθη] οι ἀϊς 

Μογδοβίθπηρ ἀ65 ϑίοροτς σερϑὴ ἀ88 
Ἡεγρεῦτδοδίο. ϑοιοη ΗοποΥ ἰδαβὶ 
1. δι1δὴ ἀδπ Αρδπιδιῆποη υοῃ θη 
εἰἀθγομίροεπ ΤΎοοση δᾶροι κατὰ 
δ᾽ ὅρκια πιστὰ πάτησαν. 
γράμματα κτέ, Ὅ16 γρ. δἰπᾷ ἀΐδ 

δεβοιγίεδηθη ΘΟ οεοΐΖο 'ἴπὶ ααροπϑδδαίζ 
Ζὰ ἀδῃ υπροδο εϊοῦθηδη, σου ΝΌΟΣ 
ἄεπι Μοπδοΐίνθη οἷἰπρορδαηζΖίεδη : αἰ80 
ΜοΥΒΟ τ θη, ἀΐθ ἀδη ΕἸ σον θη 
θοδο γδηκεη; μαγγανεύματα ΒΙεπά- 
πὰ ΖΔυδογννογίο᾽,, ἀϊο ἀδη εγδίδηά 
ὑπιοίγϊοκοη; ἐπῳδαί Βοβρτδομβθπροῃ, 
ἀϊ ἀἷς [με ἀοπβομαῦς Ὀαβοδν Ομ σαπ. 
θ᾿ 686] 86 η ΒορΥ ὁ δἰ πὰ οὔσῃ ἷπ οἴννας 
δπάογοῦ Ογάπυθηρ ἀπά {πο ]] νυν οἶδα 
διιάοσο Αὐδάγδοκοη νογροκοιιπιθῃ, 
ἄεποη δυοῖν 416 νου ουσεμοπάδη ῬδΓ- 
(1οἱρὶα ννοῖ] οηργεοΐθη. ΑΠΪ6 ἀγοὶ 
Αὐδάγδὔοκε ἀϊδθηδη 06. ἀοοῖϊ ΠΌΓ, 
ἀϊε εγνν Υ ΠΙ ΟΝ κοῖς παίογν σοῦ 
Οοεοίζο σορ γουβο βάθη ϑοίΐοπ 
ἀαγζΖυϑίο! ἰθθ πὑπὰ ννοσάθῃ ἀδῇοΥ 
50 }}} 6 821οἢ ἴῃ ἀΐδβθπὶ Αὐδάγυοϊι Ζυ- 
βαιατπδηδοίαϑβεί. 

8. ἐπαναστάς νν7ἱτά νοῦ ἀξπὶ ρο- 
Ὀγδυοῆί, ἀν ἀδγηϊδάονϊὶδσ πὰ παη 
ὈΠνογ (οἰ δεὶπα Κτιδῖϊς ΟΥ̓ αγί. 
εν Αοτγΐδί ἱπ ἀνεφάνη ἀΐεηΐ ἄἀδεπὶ 

δοκεῖ δέ μοι καὶ Πίνδαρος ἄπερ ὃ 
ἄσματι ἐν ᾧ λέγει ὅτι 

τοάπεϊεαοι Ζνοοῖκ, ἱπάθαῃ δίδιϊ 
ἀεν ἱπά ἄργθηίθη ΑἸροπιοὶπμοῖς (Ῥτᾶ- 
5608) ἀδε Εἰἰπίτγοίδπ τπ ἀΐϊὸ ΤῊΣ ΚΙ Ιοῖ- 
Κοῖί θεζείς ἢ ποὶ υυνἱγά : "ἀδ βίβῃί δῖ 
οἰ πη δὶ] δυῖ᾽ ἃ. 5. νν. Κυ. ὅ8,.10, 2. 
4 ἐξέλαμψε ροοίϊδοδοεε Ῥ͵οτγί. 

Βίδαί ΙΡ 4385 νυγὰ 65. σον Απΐ- 
Ιουσμίοη ἀδ5 Οογθοι σι ο  ΘθορΥν ο9 
δοθγδαοδί, 
[Β] ὅ. δοκεῖ δέ μοι ὈΠ46ὲ ἄδη ἴ)εῦετν- 
δὺς τῷ οἷποῦ ποῦθη Ατγραυμποηΐ, 
ἄἀοεν Απίοτιϊίδί ἀ65 Ρίπάαν. Κὶ 8}}}- 
ΚΙοβ εὐκοηηῖ δοὸ ἴῃ βοΐποῦ Βοννυοΐ - 
ΓΒβγαη 8, νγῶβ οὐ ἀυγοὶ 516 δ6- 
Καιιρίς, ἀϊα Απ(οσὶιδί. Κοαπηέηϊφ 
ἄφν Ὀιο δέον ἰϑί Εγογογπβ ἀογ Ζεῖϊ- 
ὈΠάαηρ. Υ(!. Ῥγοίῖ. 338 Καὶ (ὕδρ. 26). 
Ὀῖ᾽6 εταθ ἀεβ Ρὶπάδγοι εἰδὴ δυς 
δἴπθαὶ ψουϊογοποὴ Οοάϊονία πηδ6- 
ΒΟΙΩΤΊΑΙ Ατίὶ. 9 )΄1Ά6Ὺ ἰοϊἰζίδη Ὑ  οσίδ 
ἀε5 Εγαριιθηΐβ τνογάθη γοη Βοροκὰ 
Π8οῖῖ ἀ6Γ Απρᾶῦα οἷπδβ βο 9} δ βίδα 
[οἸ ὁπ θυ πιαβΖθη Βογρεβίο! ! : ἔργοι- 
σιν Ἡρακλέος ἐπεὶ Γηρνυόνα βόας 
Κυκλωπίων ἐπὶ προϑύρων Εὐρυ- 
σϑέος ] ἀναιτήτας τε καὶ ἀπριάτας 
ἤλασεν. (Βεγρῖκ ροεί, ἰγγ. ασ. ὑ. 
844 οἀ. 8.) δ ννῖγ ἄθη Ζυϑβδιβτηθῃ- 
βδὴσ πῖοηέ Καπηθη, ἱπ ἀεπὶ ἀΐδβο 
ἌεΥδ6 βίδηάδη, 80 ᾿δ5δύ δἷοῖ ῬΊ πα δΥ 
Μοϊπυπρ ἀδγαυα πἰοδέ πἰϊύ Θ᾽ ΒΟΥ- 
ἢοῖς οὐδ ἰοϑτεη. Ρ᾽πάδγβ δ᾽ ({|1|6 8} 6 
Απβοδβδυῦηρ Βαγπιοηγί βοηδί Καοὶπ 68 
ννοῦ8 πἰξ ἀδπ στα πάεδίξϑη ἀ68 Κ α]- 
ΠΚ|65, πὰ οΓΌΒί ννοῦ} δυοῖὶ ἷδν 
δυῖ ἀδ αγυπαε ἀ68 το] ρ΄ ὅδοη 6]8δα- 
θδ6η5. Ὦοσ β'πη ἀδγ ϑίοίίθ ἰδ, ἀδδὲ 
68 εἷῃ (ἰεβοίζ ροῦθς, ἄδπι αἱ οἷ 8116 
ππίεγννογίδη πιὔββοη, οὔὗννο] 65 66- 
νυν] πὶ Στὰ ΒΘ οδί δοθο ἀδαυτοῖι, 
ἀδβ8 658 ὕδεγιδομτ ΘΓ πη 6 Πη80} - 
ἰοθη ϑαϊζαθπσοη δίοθβαο. ΡΙπάδΥ 
ἀδηκί οὶ ἀΐδεβοθ Οεβείζ οὔἴδηθδγ 
8η ἀΐα Αὐξορυὔοια ἀδ68 5βο]δβί δθεΣ 
ἀδη Οδί(ίετη βίο απάδη δ. ᾽ς Κδαἰ5. 
Οογυοπδα, ὦογ δον ἀ65 ΟἾΓΥΒΔΟΥ 
(ἀ6δ5 ΒΙ11268) απά ἀδγ Οἰεδηΐάο Κ]- 
ἰίγγοα (ἀογ ΕἾ 1), νυδᾶγ οἷα Ἀϊΐεδ6 
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6 

νόμος ὁ πάντων βασιλεύς 
« 93 

ϑνατῶν τε καὶ ἀαϑανάτων᾽" 

οὗτος δὲ δή, φησίν, 
ἄγει δικαιῶν τὸ βιαιότατον 
ὑπερτάτα χειρί᾽ τεκμαίρομαι 
ἔργοισιν Ἡρακλέος, ἐπεὶ ἀπριάτας --- 

λέγει οὕτω πως τὸ γὰρ ἄσμα οὐκ ἐπίσταμαι" λέγει δ᾽ ὅτι 
οὔτε πριάμενος οὔτε δόντος τοῦ Γηρυόνου ἠλάσατο τὰς βοῦς, 
ὡς τούτου ὄντος τοῦ δικαίου φύσει, καὶ βοῦς καὶ τάἀλλα ( 
κτήματα εἶναι πάντα τοῦ βελτίονός τε καὶ κρείττονος τὰ 
τῶν χειρόνων τε καὶ ἡττόνων. 

ΧΙ... Τὸ μὲν οὖν ἀληϑὲς οὕτως ἔχει, γνώσει δέ, ἂν 
ἐπὶ τὰ μείξω ἔλθῃς ἐάσας ἤδη φιλοσοφίαν. φιλοσοφία γάρ 
τοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, χαρίεν, ἄν τις αὐτοῦ μετρίως ἅψηται 

ἐν τῇ ἡλικία᾽ ἐὰν δὲ περαιτέρω τοῦ δέοντος ἐνδιατρέψῃ, 
διαφϑορὰ τῶν ἀνθρώπων. ἐὰν γὰρ καὶ πάνυ εὐφυὴς ἡ καὶ 
πόρρω τῆς ἡλικίας φιλοσοφῇ, ἀνάγκη πάντων ἄπειρον γε- Ὁ. 

γονέναι ἐστίν, ὧν χρὴ ἔμπειρον εἶναι τὸν μέλλοντα καλὸν 

αἷς ἀγοὶ [ο΄ θογπ πὰ ἀγεὶ Κορίδῃ. 
Ἐν νυοπία πϊΐ βεΐϊπο Ησπάς Οἵ- 
(1:.ο6 οὐογ Ογίνγοβ δυΐ ἀδὺ ἔγυοδί- 
Βασοπ ἷπ260] Εγγί ποῖα ἰπὶ Βοεὶ.Ζο 
ΓΟΔΣΕΙ Εἰπάοτιεογάθη. 1686 δηΐ- 
ἈΝ γία ἰδ πὶ γα 65 δὺ βοϊπθ γοπ 
ΟΣ ϑδρε ρείζεϊογίθη Ζυρο. αὶ. 
Ἠεγοά, Π 38 ἃ. ΕΗ. υπὰ Ῥεγεί[ογ 
Μγίμο]. 11 302---216 ἀδν 2. Απῇ. 

6. Νδοῖι ἀπριάτας ᾶϊ!ε ΚΑΙ} 1168 
οἷ, ἱπάδαι οὐ δίοι Ὀθεϊπηῖ: ἀδῆπ 
Ὀεῖομί ὁΓ δ, νυοὶ! οὐ ἀδ5 ἐοϊρεηάς 
αἰοδ νυσσι 1 ἢ ἱπὶ Οεὐδοιίπἷία ρσαθδῆ- 
γυδείιὶσ Βαϊ, 

Ἴ. ἐπίστασϑαι οὈδπόο Ρτοί. 339 Β. 
Ῥμδοά. 61 Β. οὔτε πριάμενος 
εἰπιπιΐὶ ἀπριάτας ννὐὔἱοάον δυΐ. 

8. ἠλάσατο: πδοῖὶ ἀδα σεν δδη- 
Ἰοοπ ϑρυδοιρεῦτδαοι. Κα]. ἀϊο 

. ὅ. ὅ. Βεω. τι Β. Ζ 
9, ὡς τούτον ὄντος ΚαηππζΖζοϊοδησί 

ἀἷα Απνυνοπάσηρ δυΐ ἀδε Ἀδοδί γνοη 
Ναί 815 ἀυσσοῖ Καὶ ἢ Κ|65 εοἰδδί 
δοιηδοδί. 

ΟἹ 10. τὰ τῶν χειρόνων. Βε- 
δοδίο ἀΐα τδίογίβοις Ἦ ογίϑίϑι απ. 

Οἀρ. ΧΙ,. 12. Τὸ μὲν οὖν ἀληϑές. 
Ἰυοθογρδηὴρ ξὰ οἷηθθ πδυθη ΤΠ 6]], 
ὧοΥ κἷοι παῖς ἀθ ῬΝογίΐ 6 ἀν Ῥμὶ- 
Ἰοβορἷδ θοϑδομᾶξι σι. 16 γογθϊηάαησ 

τοὶ! ἀςπὶ νου ογροοπάςδη ᾿ἰοσί ἀδγίη, 
ἀ8Δ55 ΚΑ ΠΚΙε5 ἴῃ ἀδγ ΡΕΙΟΒορΡἷ6 
ἀὰς ΗΪπάογηϊβ ογὈΠ οἰκί, πἀπὶ 468- 
νη ϑοκγαίοβ ἀϊς ΤΥ ΔΙ μοἷς ἀδς 
σοῦ ἴππὶ Οὀδαρίθη πἰο Θγθη πα. 

18. ἐπὶ τὰ μείξω: ἀπθοδιϊπ πο γ, 
ΑὔδΥ ἀοοῖ νυἱοίβαροπάογ Αὐβάγυοκ, 
᾿πάεπὶ ἀδπιϊί ἰπαΐτεοοί ἀΐα ΡΒ ΟΒορ 6 
Αὐρεοδομᾶίζί νυτὰά. 85 Κ δ ἢ 165 
Ἰϑῖηΐς, οὐρὶδί βἰοῖ δὺ5 ἀδπὶ [οϊσοη- 
ἄἀεη. α!. τὰ Αροΐοσ. 22 Ὁ. 

14. χαρίεν τοὶ νοτηδογ ΗοΓδΔὉ- 
Ιαβϑῦπρ, δηουκοηποπὰ υὑπὰ ἀοοῖ 
γνογΌΓ( ΒΟ ]οπά. Ὑρὶ, 488 Β. 

16. ἐν τῇ ἡλικίᾳ Ὀεξοϊοπποί ἀϊα 
ἀαίαν ρεοεϊσηοίο Ζεϊῖ; ννοίονθ ἀΐ68 
δῖ, ογσῖδί δἰοι δὺ8 πόρρω τῆς ἡλι- 
κίας ἀπά περαιτέρω τοῦ δέοντος. 
Αὐοῖ μετρίως υπὰ ἄψηται εἶπά θ6- 
ἀδυίθαπι σοννᾶῃ (6 Υοτίο. 

16, διαφϑορά. 65 ϑυλείδηιςν 
ἀγάςοκί ἀδη Βαρεϊῖ δἰᾶγκοι δὰ, δἰ5 
ἀδε εγθππι διαφϑεέρει ἱππη νυ ἅγάθ. 
ΚΑΙ ΠΚΙ6 5. ηἰπιπιῖ ἔαϑί Οὐδ οη δη. 

Ὁ] 18. αεα καλὸς κἀγαϑός ὑ6- 
Ζοι ἢ ποί πδοὶὶ ἀθὶ ϑίπη ἀθ8 Κ,)}Ϊ- 
ΚΙ68., δγρίδί βοῖοπ ἀ88 Ὀδοϊβίθμοπάθ 
εὐδόκιμος, ἄεν Μδηπ, ἀδγ ἀστοι 
Ργακείίβοβα Τηδαρίοῖς δον Βαμα 
πηὰ ΕἾ γα εὐννῖγοι. 
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κἀγαϑὸν καὶ εὐδόκιμον ἔσεσϑαι ἄνδρα. καὶ γὰρ τῶν νόμων 
ἄπειροι γίγνονται τῶν κατὰ τὴν πόλιν, καὶ τῶν λόγων, οἷς 
δεῖ χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν τοῖς συμβολαίοις τοῖς ἀνθρώποις 
καὶ ἰδία καὶ δημοσίᾳ, καὶ τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιϑυμιῶν 
τῶν ἀνθρωπείων, καὶ συλλήβδην τῶν ἠϑῶν παντάπασιν 
3,» ’ 3 Ν 53 μὴ , ’ Ἥ 

ἄπειροι γίγνονται. ἐπειδὰν οὐὖν ἔλθωσιν εἴς τινα ἰδίαν ἢ 
πολιτικὴν πρᾶξιν, καταγέλαστοι γίγνονται, ὥσπερ γε, οἶμαι, 

’ ) ν 3 ᾿ ς , . 
οὗ πολιτικοί, ἐπειδὰν αὖ εἰς τὰς ὑμετέρας διατριβὰς ἔλθωσι 
καὶ τοὺς λόγους, καταγέλαστοί εἰσι. συμβαίνει γὰρ τὸ τοῦ 
Εὐριπίδου" λαμπρός τ᾽ ἐστὶν ἕκαστος ἐν τούτω, 

- 3 

κἀπὶ τοῦτ ἐπείγεται. 
νέμων τὸ πλεῖστον ἡμέρας τούτῳ μέρος, 
“9 5.Ἂ ς: « , ἢ » ἵν’ αὐτὸς αὐτοῦ τυγχάνῃ βέλτιστος ὧν 

ἀδδ ὅπου δ᾽ ἂν φαῦλος ἧ., ἐντεῦϑεν φεύγει καὶ λοιδορεῖ τοῦτο, 

1, τῶν νόμων. ϑομαίηθδν ἱπὶ ΥΥ᾿- 
ἀουθρυυσοι πιϊῦ βοῖποῦ οὔἊπ ἀδγρο- 
Ιεσίδῃ Απβίο ἅδε ἀΐθα Οεβοῖζο 
ἰεσί Καὶ 1 Κ|65 ἰτον Κοπηίπ 8 ποι η 
ΥΟΥΓ Ὀοὶ, θοῦ ἔγα σὰ πίον ἀπὰ 
δἷα Ζὰ Ὀείοϊσοεπ, βοπάδυπ ννοὶ! ἀΐδβα 
Κοηπίηβ εἷπ ΜΠ 6] ννὶτὰ [ὔσ ἀΐδ 
ρΡτα κύβοι Τ διϊσ κοῖς ἀθ8 ϑίδαίξ- 
ΤΏ8Πη68, δαὶ 65 ἴῃ οἷπαπὶ Απιί οὐδΥ 
ἰπι δι οὐδὺ ἴῃ ἀδν ο  Κονϑυβδιιῃ - 
Ιυπρ. νόμοι Ὀεζαοϊσμποί Πΐοῦ ἀδ8, 
νγὰ8 ὙΪΓ νου δδϑυ σ᾽ ποηηθῃ. Ὠϊ6 
λόγοι οἷς δεῖ χρ. κτέ. Ὀα:ί μη 5[ οι 
αυΐ ἀδ5 ἈΘΟΒ 5 ρσοὈΐοί βουνοὶ] ἱπὶ 
ΜοΥ δ](πῖ8 ἀον οἰπζοίποηῃ ῬΟΥβΟΠ ἢ 
815 δᾶπΖεν ϑίδδίθῃ ΖῸ δἰ μϑηαϑυ. 
ξυμβόλαια, νοι Ρ]αί. ϑίδαί 1 1334 
ἀπίογ ἄδη αἰροιμοΐπθη ΒορΥ  ἀοΥ 
κοινωνήματα (Ἑδπιοϊηδο  ἴζεπ, ἤδη - 
ἀεὶ πηά ΤΥ ἀπά 6}]) σογθον ποῖ ὑπὰ αἷς 
ἀἷο Ατῷ Ὀδζοϊομηδί, Ὀοὶ νυ σον αἷθ 
δικαιοσύνη γνογΖζΖυραννοῖθδα ἷπ Απ- 
νοπόπησ Κοιιί, δαζαϊοῆποί 480 
υογζυρδνυνοεῖδε νογίτᾶρο ὑπὰ ἀΐα ἀά- 
ταῖς νου θαπάοηθη ΒΟ ίασοβο δ (6. 

4, τῶν ἡδονῶν κτέξ. Ῥεῖ 1μοῦ6πη58- 
δοηυμ5 ὑοβίονι ποῖ Καὶ, ἴπ ον Β6- 
τ εἀὐϊσαπρ ἀον Βερσίογάοη. Βοὶ ἠϑῶν 
δι πἰοὶ δὴ ἀΐο ἢ 1Κ σὰ ἀδηκοη, 
πάθην ἀυγοῖ ἀΐοδοπ Αὐβάταοκ νἱοὶ- 
πιθὴγ ἀδ5 σηΖα [ϑῦθη πιϊΐ ἀδη Βε6- 
δ. Ππιπηρεστπάδη ἀ65 Ηδπάο δ ἴῃ 
οἴποπι Απβάταοκ Ζυδδιηπηοηροίαἑβί 
υυνῖὶτα, 

[Ε] 7. ὥσπερ γε πιδοιῃύ οδἷπθ 
Οοπορϑβϑίοη, ὑπὶ οἴη 6 πὶ ΠΔ οἰασοπάδῃ 
ἘΠϊπννυτ ἀΐς ϑρ1ῖΖα δυὺζαδγοοίδῃ. 

8. διατριβάς νυνἱτὰ πεῖς γου! θα 
νοη ῥ᾽] οΒορ ἰδεῖ η ΤΠπίοττοάπηρσοῃ 
σεθτγδποδῖ, υνῖὶθ Αροὶ. 376: οὐχ 
οἷοί τε ἐγένεσϑε ἐνεγκεῖν τὰς ἐμὰς 
διατριβὰς καὶ τοὺς λόγους. ΡΜ]. 
Ομαγπιίάος 168 Α: ἦα ἐπὶ τὰς ξυν- 
ἥἤϑεις διατριβας. 

9. τὸ τοῦ Εὐριπίδου. Οεταάο 
ΕΠπατὶρίἀδ8 νυυγάς, ννοὶ! βεΐπο γδῖιθῃ 
δ8δη ϑεηίδηζοη τοῖο νῶτα ἀπά 6Γ 
86} 0 8ὲ ἀθγ. Βορ ἰδἊἰδοῖθη Απϑδοϊδυπησ 
πἱοὴ τ ἔογη βίαπά, γοη ϑορἰϑίθη ππὰ 
Βοάπογηῃ οἱζίτί. 6 δηρσοία γα ὅδῃ- 
ἴ6Π2 ἰδ ἀογ πὶ αδηζΖοῖ νου] σα 
Τταρδάϊο Απιΐορο δπἰποιπίθη (5. ἃ.). 

11. κἀπὶ τοῦτο ἀαπὰ τούτω εγδα]- 
ἰεπ ἴδτο Εγκίᾶγσθηρσ ἀυτοῖῦ ἀδη πκϊξ 
ἴνα εοἰηροϊεϊίοίοη βδ'αῖΖ, ννϑ ον ἄθη 
Βογοῖϊον υἱπδοιγχοϊδι, ἴῃ ἄδὰ ᾿ἰθάδΓ 
ταὶς ὐίοϊς {πδιῖσ 1δ(, 16 ῬΥοΥῖδ 
λαμπρός τ᾽ ἐστὶν ἕκαστος ἐν τούτῳ 
νυ χάθη δἷοῖι ἀστοὶ ΗϊπυνορΊβεβαησ 
ἀε5 ΕἸ ΘΒ θη Ἰοϊοδί πα ἀθη 
ζοϊσεπάδη Υ̓ οτίδῃη Ζα εἶηεπι τὸ ]]- 
διλπάϊροη ΤυΥϊπποίοσ νου δἰπάθη, ἀδὺ 
ΔΌΘΓ ἀοοῖ πίοι ἀδ8 αεργᾶρθ ἀδὺ 
Ὀτθρυαηρ] ΟΠ Κοῖ δη δ οἷ ἰγὔδε. Υ δὶ. 
ΑΥὐϊβδίοριι. Ὅγεδρ. 1481: ἕἔρδοι τις 
ἣν ἕκαστος εἰδείη τέχνην. 

18. ἕνα τυγχάνῃ νῖς ὅπου δ᾽ ἂν 
φαυΐλος ῃ. Κι. ἥ 2. 8. δά, 1ὅ, 2. 
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τὸ δ᾽ ἕτερον ἐπαινεῖ, εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ, ἡγούμενος οὕτως 
αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπαινεῖν. ἀλλ᾽ οἶμαι τὸ ὀρϑότατόν ἐστιν 
ἀμφοτέρων μετασχεῖν᾽ φιλοσοφίας μὲν ὅσον παιδείας χάριν 

καλὸν μετέχειν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν μειρακέῳ ὄντι φιλοσοφεῖν" 
ὅ ἐπειδὰν δὲ ἤδη πρεσβύτερος ὧν ἄνθρωπος ἔτι φιλοσοφῇ, 
καταγέλαστον, ὦ Σώκρατες, τὸ χρῆμα γίγνεται, καὶ ἔγωγε 
ὁμοιότατον πάσχω πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας ὥσπερ πρὸς 
τοὺς ψελλιξομένους καὶ παίξοντας. ὅταν μὲν γὰρ παιδίον 
ἴδω, ᾧ ἔτι προσήκει διαλέγεσϑαι οὕτω, ψελλιξόμενον καὶ παῖ- 

10 ξον, χαίρω τε καὶ χαρίεν μοι φαίνεται καὶ ἐλευϑέριον καὶ 
πρέπον τῇ τοῦ παιδίου ἡλικίᾳ, ὅταν δὲ σαφῶς διαλεγομένου 
παιδαρίου ἀκούσω, πικρόν τί μοι δοκεῖ χρῆμα εἶναι καὶ ἀνιᾷ 
μου τὰ ὦτα καί μοι δοκεῖ δουλοπρεπές τι εἶναι" ὅταν δὲ 
ἀνδρὸς ἀκούσῃ τις ψελλιξομένου ἢ παίξοντα ὁρᾷ, καταγέλαστον 

156 φαίνεται καὶ ἄνανδρον καὶ πληγῶν ἄξιον. ταὐτὸν οὖν ἔγωγε 
τοῦτο πάσχω καὶ πρὸς τοὺς φιλοσοφοῦντας. παρὰ νέῳ μὲν 

- γὰρ μειραλίῳ ὁρῶν φιλοσοφίαν ἄγαμαι, καὶ πρέπειν μοι δοκεῖ, 
καὶ ἡγοῦμαι ἐλεύϑερόν τινα 

[4186 Α] 1. εὐνοίᾳ τῇ ἑαυτοῦ: 
ἀδοπι ϑίαπαραπκία ἀε5 Κα. δηίθρτο- 
σμδπάοι Εὐκίγαπροσταπά. Κι 4} }Π1||68 
πιοσκί αὐτίσοθηβ, ἀδδθ δ΄ πιϊξΐ ἀ6Γ 
ἀδα Εἰσὶ ρ 68. ἐπε  πίθη ϑαηίθηζ 
δἷοι βαῖίῦοσ (ὙΠ ῬΔΠΟΥ δυο 6Γ 
γουζυῦδυροπ, ἱπάδπι ογ ἄθη ϑοϊοίη 
δπηϊπιηιί, ἃ|8 Ὀανναρα ΟΥ δἷοι ἴῃ ἀδὺ 
Μίιίς συνίδοιθπ τυνοὶ Εἰχίγοπμθη (τὸ 
ὀρϑότατόν ἐστιν ἀμφοτέρων μεχα- 
σχεῖν). 

8. ὁσον παιδείας χάριν. ἈδΓ 
Οεροηδδῖζ ἰδέ δὰ Ρτγοίδρ. 812 Β Ζὰ 
ὐκοηπθη: τούτων σὺ ἑκάστην οὐκ 
ἐπὶ τέχνῃ ἔμαϑες, ὡς δημιουρ- 
γὸς ἐσόμενος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παιδείᾳ, 
ὡς τὸν ἰδιώτην καὶ ἐλεύϑερον 
πρέπει. ΑἸ]ρεπιοῖπε ΒΙΙἀαπρ νυᾶΓ 
οἷπ ΘΟ ηρσννοτγί αἀἴσβον Ζεῖϊ. 

4. καὶ οὐκ αἰσχρόν: Ὀεθεγδδηρ 
σοῦ ἀδπι καλόν Ζζὰ ἄεπιὶ καταγέ- 
λαστον. 

[Β 
ΣΙ 
δυβροβργοοΐθηθ Βαεοῦδδοπίαπρ 
βϑιί ἴθ πίοιέί. ΕὟ γνϑγϑηδοῆδα- 
ἰος πὰ ἀδη 5α ] οινοι ἰπάγαοκ, 
ἄδη ἀδ5 ῬὨὮ]ΟΒορίγθη ἱπ νϑυβοιῖθ- 
ἄδποη 1ῳΘὈΘηδδ ίοσπ δυΐ ΚΑ} 11Κ|65 
τηδοίϊνί, ῬΔΠΟΥΙ Ὀπιδοϊγοῖϊθύ ΘΓ ΠῸΓ 

1. πάσχω πρός ννὶα 482 Ὁ. 
ογρίοἰσ. 80 βἰππὶρ αἷς ἀαγίη 

ἰεὶ, 

“-- ᾿Ὶ 3» 

εἶναι τοῦτον τὸν ἄνϑρωπον, 

γιῃοίογίϑοῖ ἀΐοὸ Βεμδυρίαηρ, ἀ8855 
ῬἈΣοβορπΐτεη τ εἴθποπ Νίαπη δἰοὶι 
πἰολο πθὴν δομίοκο. θαι Κα! ΠΚ|65 
δοῆννοδί ἰδεαοοῦ ποοῖὶ οἷπ δπάσδγες 
ἐογί ἐπι σοπιραταϊϊοτθ ΨΟΥΙ, ἀ85 6Γ 
ηἰσ Δυββργίοῃῖ, Ὀ]6 σεροπβίδηαε 
ἄδθγ ρῥΒΠοδορΐβοῖαη {Ππιογβ πο πηρ 
Ὀϊεῖοπ Καὶπ ογπβίθβ [ηΐθγοϑ86, ρἰοὶ- 
οἴθη αἷδο ἀθγ παιδιά, ἔδγποι ἀδ5 
Αὐπάποη ἂηῃ οἰπζείμθπ Βορτ θη 
ἄδπιὶ ψελλέξεσϑαι ([4|16η]. άρσδρδῃ 
δ ἀΔ8 σαφὼς διαλέγεσθαι 5δο]α 
ἀθ5 Ἀοάποιβ. 

10. ἐλευϑέριον Καπὴ ε5. ΚαΑΠΠ1Κ|68 
Πδμθη ἱπιὶι Οεροηϑδαίζ Ζὰ ἄδῖι 
Ζναπρ, ἀθη ἀδ8 Κίὶπὰ βοῖπον Ναίαγ 
ΔΗ ἢ πι88, ννοπ 68 ἀδυς ] οἢ το- 
ἄδῃ 501}. τσ Οοροηβαίζ ννϊγὰ ἀ4- 
ῈΥ ἀατοῖ δουλοπρεπές ρου] εἴ, ννὶδ 
Ζὰ χαρέεν ἀθτοῖ πικρόν. [96 ὈΤΙ 6 ἢ 8 
ΙΏΠ885 ἀοΥ Βερι Εἔ ἀδγ ΕὙοὶοἰΐ 16 
ΠΟ ἀδΥ Αἰςογββία 6 εἷπ νϑυβο ἶα- 
ἄδποῦ ννογάθη, ἀδ ΠῸΓ ἀδ5 νοῦ ᾶ]ι- 
ηἶ8 ἄε8 Νίθπδομοη 2Ζᾳ πδίυ ὁ 6 Π 
Απίγίοθοη ἀδθοὶ θεοὶ σα ἰρὶ τυϊτά. 

[Ὁ] 16. νέῳ μ. πιὶξ δίεἰρεγαηρ 468 
Βερνοθ. Εδηδ8ο Ῥτοίαρ, 8158 ἢ. 

18. ἐλεύϑερον ννϊτὰ οτἰδαίετί ἀστοῖῖ 
ἀδβ ποραίῖϊνο α]Ἰεὰ ἀε9 Οἐροπβδίζθϑ 
πὰ Ζνναῦ ἀυγοι οὐδενὸς ἀξιώ- 

Β 
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τὸν δὲ μὴ φιλοσοφοῦντα ἀνελεύϑερον καὶ οὐδέποτε οὐδενὸς 
ἀξιώσοντα ἑαυτὸν οὔτε καλοῦ οὔτε γενναίου πράγματος" 

Ὁ ὅταν δὲ δὴ πρεσβύτερον ἴδω ἔτι φιλοδοφοῦντα καὶ μὴ ἀπαλ- 
λαττόμενον, πληγῶν μοι δοκεῖ ἤδη δεῖσϑαι, ὦ Σώκρατες, 

4 ς 3 ’ 

οτος ὁ ἄἀνῆρ. 
(᾿ ᾿ « ᾿} 6 [4 “ 

Ὁ γὰρ νῦν δὴ ἔλεγον, ὑπάρχει τούτῳ τῷ 
ἀνθρώπῳ, κἂν πάνυ εὐφυὴς ἧἦ, ἀνάνδρῳ γενέσϑαι φεύγοντι 
τὰ μέσα τῆς πόλεως καὶ τὰς ἀγοράς, ἐν αἷς ἔφη ὁ ποιητὴς 
τοὺς ἄνδρας ἀριπρεπεῖς γίγνεσϑαι, καταδεδυκότι δὲ τὸν λοιπὸν 
βίον βιῶναι μετὰ μειρακίων ἐν γωνίᾳ τριῶν ἢ τεττάρων 

Ἐ ψιϑυρίξζοντα, ἐλεύϑερον δὲ καὶ μέγα καὶ νεανικὸν μηδέποτε 
φϑέγξασϑαι. 

ΧΙ,!. Ἐγὼ δέ, ὦ Σώκρατες, πρὸς σὲ ἐπιεικῶς ἔχω 
« 5 ἰός -.- 

φιλικῶς" κινδυνεύω οὖν πεπονϑέναι νῦν ὕπερ ὁ Ζῆϑος πρὸς 

σονταὰ κτέ. Ὀΐ6 ΡἈΙοβορἢΐς οἷδι 
ἄςπι 7 προ ηρ Οεἰοροηοῖῦ Σὰν ἴ6- 
θαηρ ροϊδιϊρεν Τμδιϊσίοῖς, ἀΐο ᾿ππὶ 
ἀδ9 ὅδ η.}1οἷ6 ΤοΌδη ποσὶ νογϑαρί; 
Βῖ6 δγνιθοκί ἀδθοῦ ἱπ ἰδ πὶ ἀΔ8 56 109ι- 
Ἀθεννυδοίϑεϊη ἀπὰ οἷη ΟΕ] εἴσηογ 
Ἦν ὕγάαςσ. 

8. δή ἀοί(ογιϊηϊγεπά. 65 ἰβί 
οῦδη ἀδγ ΕΔ], ππὶ ἀδθη 65 δἷοῖ (τ 
Κ. παπᾶοϊί. 

[Ὁ] 8. ἀπαλλαττόμενον πιεαΐα!, 
ὍΟΥ 5'οἢ πιο Ἰοσιδοίθη Κϑηῃ;: 
δεῖσθαι ποοῖι βίᾶγκου αἰ5 ἄξιον -- 
ἴῃ βοϊηθη οἴδοποη Τηΐδγεββα. 

1. τὰ μέσα τῆς πόλεως ννϊνὰ 
ποῦοη ὠγορά Βογνογρεδβοῦδη πὶ 66- 
δοηβαίζ τὰ ἄἀφαὶ πδοιοϊσομάθπ ἐν 
γωνίᾳ. δργ!. Οἷς. ἀς οΥγ. ἴ 18, ὅ7. 

ποιητής. ὃδογ Ὀομίονς δον θοξί- 
εἶπ ἰδ Ἠοπιοσ. Εἰγ βαρί {148 ε 440 
ἢ: νήπιον, οὔπω εἰδόϑ᾽ ὁμοιέου 
πολέμοιο οὐδ᾽ ἀγορέων, ἵνα τ᾽ ἄν- 
δρες ἀριπρεπέες τελέϑουσιν. 

8. καταδεδυχότι ἴπι Θεροηδαΐ 
ξοδοι ἀϊς ἔγοὶς Βοινοσαηρ δυΐ ἀδὰ 

ἃυκίο, Καὶ. ϑιδαὶ ΙΧ 5679 Β, ννο 
68 γοπὶ ΤΎΓγαπηθδη Ποῖοζί: οὔτ᾽ ἀπο- 
δημῆσαι ἔξεστιν (αὐτῷ) οὐδαμόσε 
οὔτε ϑεωρῆσαι ὅσων δὴ καὶ οἵ 
ἄλλοι ἐλεύϑεροι ἐπιϑυμηταί εἶσι; 
καταδεδυκὼς δὲ ἐν τῇ οἰκίᾳ τὰ 
πόλλὰ ὡς γυνὴ ζῇ. 

9. μετὰ μειρακίων ἴω Οορθη- 
8812 Ζὰ ἀδπὶ γογκοῖγ αὐ Μᾶππεγη 
ππὰ ἀδπι σαηζΖοη οϊκε. ΚΠ Κὶος 
ἀθεγίγοϊδί δυροηβοδοὶπ οἷ, 806 Γ ἢ - 

νΟΥΚΟΠΌΔΥ δηβρίοἰοπὰ δυΐ ἀ65 8ο- 
Κναίϑ (ππὰ Ρ]αίοπ5) Βοδοϊιδέειίσαηρξ. 

10. Ζα ψιϑυρίξοντα νυἱτά ἀδΥ 
Οεροηϑαὶζ Ὠδοδίγβρ ἢ δυσρεία τί, 

[Ε] νεανικόν. Τὐεθοῦ ἀΐο͵ Βοάδυ- 
ἰὰηρ 8. οὔδη Ζι 4820; δα'δο ἀπτοῖ- 
85 γΕΙΒΟϊἰοάδῃ νοῦ μειρακιώδης. 

Οἂρ. ΧΙ. Νδοῖὴ ἀδσ αἱ σεπιοΐποα 
Βανγίεσαησ βεΐποὺ Απεοὶομί ἅδε ἀΐα 
ῬἈΣΟδορΡΗΙ πδοδί Κα 1 Κ]65 ἀϊα Απ- 
ννοπάπηρσ δυῖ ϑοκεαίθ βρϑοΐϑὶ!, Ζνν ἈΓ 
πἰί ρεγβοη οἴ οπὶ δα  ἰσ ΘΠ ὁ}]- 
γν ]]6 ἢ, ΔΌΘΓ τἷΐ ἀθγ Βογα Ὀ[δεδοπάδα 
Μίοπο, 65. νογπϑῖ θη Ὗ εἰ πιδπη π68, 

18. ὅπερ ὁ Ζῆϑος πρὸς τὸν ᾿4μ- 
φίονα. )Δ6 πρὸς σέ οτγρὶδε δἷο ἢ 
γΟΠ 860 ]08ῖ, Ο΄οἰδίγοϊο Κηὔρίς Κι 4]- 
ΠΚ|68 ἀΐα Ῥαγβίθ ὰπρ ἀθ5 ἀοβεη- 
βαί268 Ζυνίβοδπ ργδ ἴδοι πὶ 1οῦδα 
παηἀ {Πδογοί ϑοθον Βοβοδδίιισαησ πὶί 
ἀδν Ῥ.ΠΙΟΘΟΡἢἾἷΘ δα ἀδ8 βδοῖοη οὔθῃ 
οἰεἰγίς Επτὶρί ἀοἴδοιο Ὠγᾶπιᾶ Α πιὶ- 
ΟΡ6 δῆ. Απίϊορο δδίί6 σοὶ Ζϑαβ 
Ζνυ} }ΠἸσϑδῦῆ πο σοῦογοη, ἄἀδη Απὶ- 
Ρδΐίοη υπὰ Ζοίδοβ, ννᾶγ σοῇ ᾿ἰβσϑῆ 
Οἰιοῖΐαι ἔγκοβ πδοὺ Τποθεη ρ6- 
Ὀγδοδῦ ὑπὰ ἀοτί τοῦ ζγκο8 Ὅ6- 
Δ ΏΠ πη Ὀίτγκε δυῖβ. σγδυβδηδία δ6- 
πδηάο!ῖ νυοτάθη. ἴΠηίογάθ8β νυ ποθ θη 
αἷθ θεϊάοπ ϑδιιπα δοὶ οἰποπι Ηϊγίδη 
πὶ  Δ]άθ ἤοσϑδὰ. Αππρμΐομ υυἱάπιοίο 
οἷο 82 ἀδγἦ ΜυδΙϊ, ὑυδηγομα ἀδΓ 
Κυδθ ρα υπὰ τὔειϊσε Ζείμοδ ἀον δρὰ 
ππὰ ΥἹοΒΖαοδὶ δἰοῖ ἐγραὺῦ. Απίῖορο 
ϑηϊκοπιη δ ἀἰϊοἢ ἀον Ἠδίς ππὰ ρο6- 
ἰδαησί σὰ ἴἤγοι ϑόμιποι. Αδοσ Ὀῖγκα 
ΟΥΓΟΙΟἢς 516 ππὰ νν}}} δἷο δυῖ οἰπϑῃ 
νυν] θη Θύϊογ Ὀϊπάδη ἰδδδ6η. 88 
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τὸν ᾿Δἀμφίονα ὁ Εὐριπίδου, οὗπερ ἐμνήσθην. καὶ γὰρ ἐμοὶ 
τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐπέρχεται πρὸς σὲ λέγειν, οἷάπερ ἐκεῖνος πρὸς 
τὸν ἀδελφόν, ὅτι ἀμελεῖς, ὦ Σώκρατες, ὦν δεῖ σὲ ἐπιμελεῖ- 
σϑαι, καὶ φύσιν ψυχῆς ὧδε γενναίαν μειρακιώδει τινὶ δια- 
πρέπεις μορφώματι, καὶ οὔτ᾽ ἂν δίκης βουλαῖσι προσϑεῖ᾽ ἂν 486 
ὀρθῶς λόγον, οὔτ᾽ εἰκὸς ἂν καὶ πιϑανὸν λάκοις οὔϑ᾽ ὑπὲρ 
ἄλλου νεανικὸν βούλευμα βουλεύσαιο. καίτοι, ὦ φίλε Σώ- 
κρατες --- καί μοι μηδὲν ἀχϑεσθῆῇς᾽ εὐνοίᾳ γὰρ ἐρῶ τῇ σῇ 
-- οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ σοι εἶναι οὕτως ἔχειν, ὡς ἐγὼ σὲ οἶμαι 

10 ἔχειν καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς 

(γαίϑῃ ἰἰτα ϑῦμπο ΓΣ δἷἰ6 οἷη, πδοῖὶ- 
ἀεπι ἀον Ηϊγίς βδἷθ βϑίδεσ. γόῦ ἴθυοΓ 

᾿ ἈὈΚαπέϊξρ ἰπ Κοπηίηίθ ρσοδοίξί παίία, 
πὰ νο] ἸΖί οἰ Ἶ6 πὸ βίγαΐ δὴ Ὀίῖγκο 
βεἰϊῦδι. [1666 ννατὰ ἀδπὴ ἴπ οἷπβ 
Φυ06}}|6 τνογνναπάο!. Απιρθΐοη πᾶ 
Ζειίθοβ δῦος ρσοίδηροῃ ἴθ ὙΒαῦθη 
κῶν Ἠδεγγεοδδῖιν πὰ ογγομίθη ἀΐα 
Μδυοσ, νυυοῦδεὶ Ζοίμο5 ἀστοὶ Κῦγρετν- 
οδο Κτιδῖι, Απριΐοη ἀστοὶ δβοΐη 
Ἡδεπιοπὶς δον γκοηθ8 ϑαϊ(οπδρὶοὶ 
ἐδιὶσ ἰο(. ίαδοη ἴῃ ἀδγ ϑὅδρθ ρε- 
δοῦοπθη Θοξοπεαῖς ἐλροι!οά. ΠῚ ὅ, 
ὅδ: Ζῆϑος μὲν οὖν ἐπεμελεῖτο βου- 
φορβέων, ᾿μφίων δὲ κιϑαρωδέαν 
ἤσκει) Ὀοπαίζίο Εἰ υτὶρίά68 ὑπὰ [1662 
πη ἷπὶ ζννϊοαοσρτᾶσῃ Ζννϊβδοιθη Ὀδὶ- 
ἄδθη Βυιϊάοτη, ννυογὶπ ἰδάθσγ βοΐπϑῃ 
Βεγαῖ ργοὶδ πιϊλ ϑεγδοβίθπρ ἀδα 
δηάογη, δογνογιγοίθη, Κα {1165 ἀθα- 
ἰοεὲ ἀΐο Εἰ υτὶ ρίἀεἰδοοη Ῥ ογίθ ὑπὶ 
ξὰ ἄδαι ΟΘεροπδαίς Φννίδοῦδη ρΡ0]}- 
ἀβοθον πὰ ΡὨΣΟΒορΡ ἴδοιεν Τιδεὶρ- 
Κοΐς, 

8, Ὀίε Ῥγογίο ἀθ5 Ευτίὶ ρἰά65 ἰδΔῦ- 
θη πδοὴ Ναποὶς ἰγαρίοου. ΟΥδοο. 
ἔγασιι. Ρ. 829: 
. . ἀμελεῖς, ὧν σε φροντίξειν 

- ι ΩΝ 
ψυχῆς ἔχων γὰρ ὡδὲ γενναίαν 

φύσιν 
γνναικομίλμῳ διαπρέπεις μορφω- 

ματι" , 
ἐνόν νν ως κοῦτ᾽ ἂν ἀσπίδος κύτει 
ὀρϑῶς ὁμιλήσειας οὔτ᾽ ἄλλων ὕπερ 
γεανικὸν βούλευμα βουλεύσαιό τι. 

Βοοῖι δ δ ίθη. ἀϊθβο ὕογβα πἰομί 
4165, ννδϑ ἷπ ἀδὺ υου]θροηάθηῃ 8.16116 
δυ ἀϊοϊιίονγίδοίθη Αὐδάγυοκ Βἷη- 
ἀεαίοι. ΑἸ ἀϊὸ ϑ'ί6}|6 νοῦ γυναι- 
κομέμῳ ἀεἶτέ ἀογΥ Απδοβδιαππρ ἀ685 
ΚΑΙΠΚΙ6 5 σοπιᾶες μειρακιώδει. 
᾿ῬΙθξοΣδ δύδβον. Ὠίδ]ορο. 1. 

πόρρω ἀεὶ φιλοσοφίας ἐλαύ- 

4, φύσιν... κπορφώματι. ϑδοξννῖο- 
εἰσίοι υδοῖί διαπρέπεις, ἀδ8 ΖΥΥΔΥ 
ἄἀδπι ϑργδοῃροῦγδυοὶ ἀθ8 Εἰ ατὶ ρί ἀ68 
πἰοιε ἔγοπιά ἰ5ῖ, ΑΌΘΥ ἰγροπάβ (Γ8π- 
τὶν ρσοῦγδυοῆὶ υνϊτὰ, 1 οβῆ δὶ ἢδί 
Νδυοῖς ζὺγ Εγρᾶηζαηρ ἀ68 οΥδοα 
ἔχων Ὀεϊφεῖῦσι. Ἐθοπκο ραββοπὰ 
ννᾶγο λαχών. δτγπδοὶ ννῦγας δια- 
πρέπειν 58}}2 580 σαῦυγδυοίις δοΐῃ, νυΐθ 
ἴῃ ἀδν ΑἸΚοβίΐβ, ννυο (Υ. 603) Αἀπιδῖο 
Ζὰ δοΐποπι δίεγ τὴϊΐ Ὀἱ(ίΘΥΘΥ ἸΓοηΪ6 
βαρ: ἡ τἄρα πάντων διαπρέπεις 
ἀψυχίᾳ. Αὐοὶ λάκσις, ἀδε Βοηϊίξ 
βίαι λάβοις Βοτπ16} {{6, 18. ἀοΥ Θρυδοθ 
ἀθ6 Ηἰατὶρί 65 ΘηῇΠ]Πο πί. Ζα νεανι- 
κόν νρὶ. θεποβίῃ. ΟἹ. ΠῚ 82: ἔστι 
δ᾽ οὐδέποτε μέγα καὶ νεανικὸν 
φρόνημα λαβεῖν μικρὰ καὶ φαῦλα 
πράττοντας. ] 

[486 ΑἹ 6. ὑπὲρ ἄλλου ἰδὶ οἷἶηο ἴπ 
Νίυπάε ἀδθ5 Κα} 1|π|68 δον παίᾶν ο6 
γεγᾶπάογππρ ἀοΣ Ἦ ογίο ἀ6ς5 Ὠ᾽ Ομ ίογα. 
Ῥεγ δίηραϊαν τσοη ἄλλος, ἕτερος 
αἰΐ πὰ οπο Ατγεκαὶ, νυῖα στο τές 
ἰεῖϊομε οοἰ οοῖϊλξν (φοπονΐδο}). Ρ,α!. 
υηΐοη Β. 

1. καίτοι. Νίδῃ δο}} 6 πδοῖὶ ἀΐϊ6- 
δ6ὲῖῖ Απΐδληρ οἴννα ογυναγίθη: [85εΐ 
ἄἀυ πἰοῖί δὺὸ νοῦ ἀδγ Ρ.οδορἷα 
οὐδοῦ ἀᾳ]., 5ἰαίς ἀδδδκοὴῆ ἐγ πιὶϊΐ 
νογείυκίοα Αἴἴδοὶ ἀϊ6 σῃδίουϊ δον 8 
ΕἼδαρθ οἷβ, νυ ἀθπὶ ϑοϊγδέθα 
εἶηδηῃ Εἰπίβο 85 πδ6 ἰεροη 260]}, 
ψεὶ. ἀπίοη Β. 

8. σῇ -ὦ σοῦ. Ν,α!. 486 Α εὐνοέᾳ 
τῇ ἑαυτοῦ. Ἐδθδηδο Αροΐὶ, 20 Ε: 
ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐμῇ. αὶ. 11. τ 321: 
σὴ ποϑῆ. ϑορβ, Οεἀ. Ο 3832: σῇ 
προμηϑίᾳ. Κι͵αιὶ 41, 1, 8. 

10. τοὺς πόρρω ἀεὶ φιλοσοφίας 
ἐλαύνοντας. θὸΣ Αὐδάτποϊ Βαΐ οθ6ῃ- 
ἔ4}}|5 ρμοοίϊδοι!ς Εἄγθαησ, Κοιπιί 

8 
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νοντας; νῦν γὰρ εἴ τις σοῦ λαβόμενος ἢ ἄλλου ὁτουοῦν τῶν 
τοιούτων εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπαγάγοι, φάσκων ἀδικεῖν μηδὲν 
ἀδικοῦντα, οἶσϑ᾽ ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις ὅτι χρήσαιο σαυτῷ, ἀλλ᾽ 
ἐλιγγιῴης ἂν καὶ χασμῷο οὐκ ἔχων ὅτι εἴποις, καὶ εἰς. τὸ 
δικαστήριον ἀναβάς, κατηγόρου τυχὼν πάνυ φαύλου καὶ 
μοχϑηροῦ, ἀποϑάνοις ἄν, εἰ βούλοιτο ϑανάτου σοι τιμᾶσϑαι. 
καίτοι πῶς σοφὸν τοῦτό ἐστιν, ὦ Σώκρατες, εἴ τις εὐφυῆ 
λαβοῦσα τέχνη φῶτα ἔϑηκε χείρονα, μήτε αὐτὸν αὐτῷ δυ- 
νάμενον βοηϑεῖν μηδ᾽ ἐκσῶσαι ἐκ τῶν μεγίστων κινδύνων 
μήτε ἑαυτὸν μήτε ἄλλον μηδένα, ὑπὸ δὲ τῶν ἐχϑρῶν περι- 
συλᾶσϑαι πᾶσαν τὴν οὐσίαν, ἀτεχνῶς δὲ ἄτιμον ξὴῆν ἐν τῇ 
πόλει; τὸν δὲ τοιοῦτον, εἴ τι καὶ ἀγροικότερον εἰρῆσθαι, 
ἔξεστιν ἐπὶ κόρρης τύπτοντα μὴ διδόναι δίκην. ἀλλ᾽, ὠγαϑέ, 

ΔΌΘΥ διυοῖ δοηδί θεῖ Χοη. πὰ ΡΪαί, 
νοῦ, υνἷς Κτιαί. 410 Ε: πόρρω ἤδη 
φαίνομαι σοφίας ἐλαύνειν. Ἐπ- 
ἀθγρη. 4 Β. δ8 ἀεί ρεϊότνί ηἰομὶ 
2Ζῃ πόρρω ἐλαύνοντας αἰϊεἰπ, δοη- 
ἄδγη Ζὰ ἀΐδβεῖὶ Απὐβαγαοῖς πη γοΥ- 
ὈΙπάπησ τί ἄδπὶ Ατιϊκαὶ. ΚΥ. δ0, 
8, 9. 

2, ἀπαγάγοι. Επδ σαὺ οἶπο ΕὍΤΠΙ 
. ἀογ Απκίαρο, ἀπαγωγή σοπδπηΐ, ἰπ 

νυ ίσο ἀδγ ΘΟΒη ἠἶρα, δυῖ {Ὑἰ5 ΠΟΥ 
Τμδΐ εογίαρρί, δοίογι σορ ἀδη ΕἸ - 
Δ ΠΏΘΓΗ ἰῃ Ηδής ροΌγδοΝἑ τυυτάθ 
(βυμπηπι δίδου ἱΥΓΖΟΙ ΡΥοοΘ88). 
ναὶ. σὰ Αροὶ]. 82 Β, Ηΐοὺ ἰδὲ ἀδ5 
εἶπ τεὐἀπεγίδοῆς Ηγρεογθεὶ. δὶς 
Ῥτγορβοίϊεοι ἰδαίθπάθ Βεζυρηδἢπιθ 
δυΐ ἀδη Ργοοοα ἀ685 ϑοκτγαίοβ δδηρσί 
παὶς ἀδπὶ Οτγαπαάρϑάδπκεη ἀ68 Ὠ]8- 
ἰοσεθβ Ζυβδιη πῃ 6}. 

ἀδικεῖν, 84 ῬΓδΘδβΘΠΒ βἰδιιί υνῖθ 
ἴῃ Απέοπιοβίθοῃ οὐδὺ ΚΙ ροβο τ θη 
δον δι! οι, ΥΩ]. ΑΡο]. 19 Β. 24 Β. 

8. οὖσϑ᾽ στι βίδγκοσου Αὐδάταοκ 
[ὯΓ ἀδ5 οἰπίδομο δή, ἀΐοὸ Απογκοη- 
παηρ ἀν ΔΤ οἱ  οἷποῦ Βοδαυρ- 
(πρὶ τὸὴ ϑοϊίΐοση ἀ65 Απρογαάοίθῃ 
γογαπαβείζεῃί. Τμοδοί. 1714, Ῥἢδαά. 
72 Ὦ. 

[Β] 4. ἐλιγγιώης ὑπὰ γασμῷο 
βίο! θη ἀγδβίϊδο αἷο Βοβιγζπησ 
(εν Πα πρ)ὴ ἀε8 Οοἴδησοποη ἀδΓ. 

ὅδ. ἀναβάς. Οοννδιπη ον Αὐ8- 
ἄτυοῖκ [ἂν ἀ88 Βείγείθη ἀ68 σϑγὶ οἰ 8- 
μοΐε5. 8. ζὰ Αροϊ. 17 ἢ. 

κατηγόρου τυχών. ὈδΔΥ ΖΑ} 
σὶθέ 1ἢπ|, ΔΌΘΙ οἴποὺ ἡπάοί κἰοῖ ρσο- 
τνΐδβ, ἢΔ8 πάνυ φαύλου καὶ μο- 

χϑηροῦ ἵπι ϑἰ'ὶπ πα ῬΙδίοπα οἷπο Απ- 
δρίεἰαηρσ, ἀἷα δὰ8. ἄδπι Μυαπάς ἀ69 
ΚΑΙ Κ|6 8. θαβομἀοΥ5 υνΐγΚϑαπι ἱδί, Ν', 
Ι. ΕἸη]. 8 80. 

6. ϑανάτου τιμᾶσϑαι. γαΥ δυῖ 
ἀδ5 ψευροῖθη πος βοοπ σοπ ἀδπ 
Οοεβοίζε οἷπα δεδιϊ πη ϑίγαίθ ρ6- 
βοείχὶ (ἀγὼν ἀτίέμητος), 80 ἰγὰς ἀδΓ 
ΚΙᾶρεν δαυΐ οἷπθ δοβίϊπιιηιίο ϑίγαῖα 
8η. Ζα Αρο!. 86 Β. 

. [θὲς ἔοϊρεπάθ Οἷϊδί δας ἀδσ 
Απίϊορο ἰδαίες πδοῖ Νυοκ 880: 

πῶς γὰρ σοφὸν τοῦτ᾽ ἔστιν, εἶ τις 
ες δυφνυῇ 

λαβοῦσα τέχνη φῶτ᾽ ἔϑηκε χείρονα; 

[Ὁ] 10. περισυλᾶσθϑαι ᾿δί οἷπ Αὐς- 
ἀγυοῖ, ἀοΥ δυῖ 488 δἱρϑης πα Ἀδα- 
Ὀρυμβδηάννουκ ἰϊηννοὶϊδί, δαἷϑ8οὸ ἄἀδῃ 
οἰεπθασγβδίθῃ Οεσεπεδαίς ΖᾳῈ δ [δαὶ 
Ἀοονίθ.Ό. ἈῈΣ [Ιηβηϊτὶν δίομὶ νυΐθ 
ὨΒΟΌΠΟΥ ξῆν δηδικο αὐ ίδοι, ηἰοδέ 
Δυδδησὶς του ἔϑηκε οὐδν δυνά- 
μενον. 

11. ἄτιμον. Ὀϊς Αἰϊπιΐο τᾶ οἷπε 
ϑιγαῖθ, νυϑίοῖα ἴῃ τουβο βἰοάδηθη Αδ- 
βἰαΐίαηροη δυΐ ψογσοιθη σαρθὴ ἄδῃ 
δίδαί θεγυίο πηὰ ᾿π ἱγοπηιὶ μδομαίόη 
Οταῦο ἀἷθ ΕΣ ἢ Πρ 8]||6Γ δίδδι- 
Ὀαγρον οι θη Ἀδοἢία ἴῃ δἰ οἢ δ ἢ] 058. 
(Βομδιδηπ, Αἰ ογίἢ. 1 85. 861 [.) [ἢ 
ἀΐο8β6 [ᾶσ6 Ὀτὶποὶ δον πδοῖ Καὶ ]ὶ- 
ΚΙ65 ϑοκγδίθβ β6θϑὺ. 

12, εἰ. ἀγροικότερον. 8. 
462 Καὶ (68, 19). 

18. ἐπὶ κόρρης τύπτοντα. ὍΥ 
ΒΟ ]ασ δυΐα Ηδαυρί ραὶί [τ Ὀδδοη- 
ἀδγς δηίθγοπά. 

δ 
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ἐμοὶ πείθου, παῦσαι δ᾽ ἐλέγχων, πραγμάτων δ᾽ εὐμουσίαν 
ἄσκει, καὶ ἄσκει ὁπόϑεν δόξεις φρονεῖν, ἄλλοις τὰ κομψὰ 
ταῦτ᾽ ἀφείς, εἴτε ληρήματα χρὴ φάναι εἶναι εἴτε φλυαρίας, 
ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐγκατοικήσεις δόμοις, ξηλῶν οὐκ ἐλέγχοντας ἢ 
ἄνδρας τὰ μικρὰ ταῦτα, ἀλλ᾽ οἷς ἔστι καὶ βίος καὶ δόξα καὶ 
ἄλλα πολλὰ ἀγαϑα. 

ΧΙ]. ΣΩ. Εἰ χρυσὴν ἔχων ἐτύγχανον τὴν ψυχήν, 
ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἂν οἴει με ἄσμενον εὑρεῖν τούτων τινὰ 
τῶν λίϑων, ἧ βασανίξουσι τὸν χρυσόν, τὴν ἀρίστην, πρὸς 
ἥντινα ἔμελλον προσαγαγὼν αὐτήν, εἴ μοι ὁμολογήδειεν ἐκείνη 

Κα ΠΣ Κ ο 5. 860 ἢ} 1662. τιϊί οἰ πο πὶ νι οἷ- 
ἰόγθη ΟἸϊαί δὰδ ἀδγ Απίϊορε, ᾿Εἰ5 
Ἰδυϊοί 6: Ναδυοϊ: 

ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ 
παῦσαι μελῳδῶν, πολεμίων δ᾽ εὐ- 
ν ΝΞ μουσίαν , 
ἀσκει᾿ τοιαῦτ ἀειδὲ καὶ δόξεις 

, ,ος φρονεῖν. 
σκάπτων, ἀρῶν γῆν, ποιμνίοις ἐπι- 

στατῶν, 
ΝΜ) 4 ᾿ -Γ 3 3 

ἄλλοις τὰ κομψα ταῦτ ἀφεὶς σο- 
φέσματα, 

ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐγκατοικήσεις δό- 
μοις. 

1. ἐλέγχων Καπῃ ἰγοίΖ ἀε5 66- 
θΒεπβαίζαβ Ζὰ πραγμάτων οθεοπδοσυῖΐῖ 
8145 εγθαπι (αὐϑοὶ. ροῦν.) ννυῖθ 8]8 
Θυθείαπιϊν ροΐαφρί τυοσάθη. Ὑρὶ. 
ἀδε Ὀοιοδοηάς οτί Ὀεὶ ἀδπηὶ Ὠ᾽οῖι- 
(6Γ. Εἰ γογίγῖτς α16 ΡΒ] Οδορ 8 οἷα 
Βεδοδδίιίσαηρ ἀὐδιδαμρί, ἱπεῦδβου- 
ἄογα πιϊὶ Βοζυρ δυΐ 472 Β. 

εὐμουσία ραδβϑοίς ἔν Ζείποβ, νγ6}- 
ΠΟΥ δοΐηοπι Βυυάθγ δηροῦοη νν]}}, 
νοὶ ἀΐα εὐμουσία, ἀϊα ἴθποσ ἰτῃ 
ΕἸδίοπορῖθὶ ογβίγεδί, ἴθ ῬΔΒΡμοὶΐ 
Ζὰ πάθῃ 56]; νυθηΐροῦ αγ Κα} Π1Κ|68. 
(εὐβουλίαν ὃ ἢὲγ Θερεπεαίζ ζὰ 
φρονεῖν ννᾶγάς ληρεῖν ᾿ιοΐδζοη οὐ δΓ 
φλυαρεῖν. Διο Βοιϊοδί Κα ΠΣ Κ| 68 
ληρήματα πὰ φλυαρία [τ σοφί- 
σματαὰ ππίοεγ. 

4. ἐξ ὧν κενοῖσιν νυυῖα νυἱὶγ ϑρτί ἢ- 
νυ ὅσιοι σοῃ οἶποσ Ὀγοάϊοβεη Καπδί 
τοάθῃ. 

[Ὀ] ὅ. τὰ μικρὰ ταῦτα: ἀογε6}06 
Οεδίοπβραπκί, νῖο 484 Ὁ. γηκδ8 
ΚΑΙΙΚΙος [ἂν ἄδθη οἱρϑηι θη Ο6- 
δεπδίδηα ἀογ ΡΒ οδορἷθ πᾶ], ἢ δί 
Γ΄ ΠΟΟΙ πίγροπάβ δηροροῦεδῃ. 

βίος Ὀϊ,Ὠἀοι ἀεπ Οδροηβαίζ Ζὰ 

κενοῖσι δόμοις ἴῃ ἀεγ Βεἀευίπηρ 
γοηὴ το οὔθ ῳΘὈΘΙηΒαΠίοΥ Δ [ζ, 
δόξα τὰ ἄτιμον ζῆν. Μ|ιὶ ξηλῶν 
νυνοϊδί Κα ΚΙ 65 δὰυΐ ἀ8δ8 {7Ὁ{ΠῸ61} ἀ68 
Βοκταίοβ δος Αγοδοῖδοβ ἃ. 5. ΝΥ. 
Ζυγῦοκ. 

Οᾶρ. Χ.11. 6 ϑοϊγαίβομα ἴτο- 
εἶα ζοϊῖρσί βίο. Καῦπι δὴ ἰγσρϑηὰ οἱ πδγ 
δίοθ!ς 850 βοϊϊαροπὰ ὑπὰ ἀοοΐ 50 
᾿ἰοῦοηενν ἅγαΐσ νυ] ἶογ. αοροηῦθοτι 
ἄογ ἴθ Οδννδηάο ἀδ5 ῬΥοἰνν οΙ]6 ἢ 5 
δυιγοίοπάθη Απιπμδεζθηρ ἀ65 Κα]- 
ΗΚ|685 φρο ϑοϊζγαΐθβ πὶ συ ίσοῦ 
Υῦγάἀα σόοὴ οἷποῖλ βο θίη ὉΔῚ ἔογη- 
οσοπάθη ογρίεϊο μα 808, ὑπὶ ἱπὶ 
ΑἸ ΒΟΒ 55 ἄδγδη ἄδη Κα 4} {1{|65 ἀσγοῖὶ 
Ἰγοπίδονο 00 ἰῃ δβοϊποη τυϑῆγΘῃ 
ὕοκοὴ ΖῈ ΟΠ ΔΥΔΚίΟΥ δ γοΠ, 

8. οὐκ ἂν οἴει μὲ ἄσμενον. [πῃ 
ἀδυίδοιεν βργδοθο ἱδὲ ἀδ5 'π ἄσμε- 
νον Ὀδοβαρίο δἰ8 Ἠδυρίρτδάϊοαί πἷη- 
Ζυβίδ! ἢ “5010 ἰοδβ πιο πἰἱοδί 
γουοπ᾽. 5. ἀδη κυ. Αι. 

τινὰ τ. 1., ἣ βασαν. φοννδηπ]ϊοῖι 
ΚατξΖ βάσανος δοπδηπῖ, 848 [π|- 
μεγί. ἔμελλον ἰδ ἴῃ ἀδγ Εοτπὶ ἀςπὶ 
ἴπ εὑρεῖν ψναγδίθοκίεη ἰδίου δο 6 ἢ 
Τορα (εὗρον ἄν) δβδὶ πα "γί. 

10. ὁμολογήσειεν. θεν Αὐβάτγυοῖ 
δῖ δὺ8Β ἄδπι πῃ ἀν ὟΥΡΚΙΘΙΚοὶς 
νου] εροπάθη Εἶδα ἴῃ ἀΐο Ὑεγρὶοὶ- 
οσης ὕδογίσασεη, 6 Ρυάξεηηρ, 
ἀϊα ἄδπ 5. ἀσγοι Κα. σὰ Το} νυοῦ- 
ἄδῃ 80}}, πιιβ5 δίοβ ἱπ ἀδπὶ ὁμολο- 
γεῖν οπάΐφσου (Εἰ: ἄν μοι σὺ ὁμολο- 
γήσῃς). -- Ζα τεϑεραπεῦσθϑαι ἴδῖ 
ἀδ5 β0)]. δὰ μοί ΖῃῈ Θπ πϑἢπιθη. --- 
καλῶς τεϑεραπεῦσϑαι [πτί δυΐ ἀδῃ 
βδοῖοηῃ 464 Β δυΐρεοβίο! θη ΒορΥ 
ἀδν ϑεράπεια τῆς ψυχῆς τατγῦοκ. 
Ἰπβοΐοση νυϊγτὰ ἀδ5 Ζ16ὶ] ἀδγ ἴὐίον- 

83 
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καλῶς τεϑεραπεῦσϑαι τὴν ψυχήν, εὖ εἴσεσϑαι ὅτι ἱκανῶς 
ἔχω καὶ οὐδέν μοι δεῖ ἄλλης βασάνου; 

Ε ΚΑ4. Πρὸς τί δὴ τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς, ὦ Σώκρατες; 
ΣΩ. Ἐγώ δοι ἐρῶ νῦν οἶμαι ἐγὼ σοὶ ἐντετυχηκὼς 

τοιούτῳ ἑρμαίῳ ἐντετυχηκέναι. δ 
ΚΑ1. Τί δή; 
ΣΩ. Εὐ οἶδ᾽ ὅτι, ἄν μοι σὺ ὁμολογήσῃς περὶ ὧν ἡ 

ἐμὴ ψυχὴ δοξάζει. ταῦτ᾽ ἤδη ἐστὶν αὐτὰ τἀληϑῆ. ἐννοῶ 
481 γάρ, ὅτι τὸν μέλλοντα βασανιεῖν ἱκανῶς ψυχῆς πέρι ὀρθῶς 

τε ξώσης καὶ μὴ τρία ἄρα δεῖ ἔχειν, ἃ σὺ πάντα ἔχεις. ἐπι- 10 
στήμην τε καὶ εὔνοιαν καὶ παρρησίαν. ἐγὼ γὰρ πολλοῖς 
ἐντυγχάνω, οἱ ἐμὲ οὐχ οἷοί τέ εἰσι βασανίξειν, διὰ τὸ μὴ 
σοφοὶ εἶναι ὥσπερ σύ" ἕτεροι δὲ σοφοὶ μέν εἰσιν, οὐκ ἐθέ- 
λουσι δέ μοι λέγειν τὴν ἀλήϑειαν, διὰ τὸ μὴ κήδεσθαί μουν 

Β ὥσπερ σύ" τὼ δὲ ξένω τώδε, Γοργίας τὸ καὶ Πῶλος, σοφὼ 16 
μὲν καὶ φίλω ἐστὸν ἐμώ, ἐνδεεστέρω δὲ παρρησίας καὶ 
αἰσχυντηροτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος" πῶς γὰρ οὔ; ὦ γε εἰς 
τοσοῦτον αἰσχύνης ἐληλύϑατον, ὥστε διὰ τὸ αἰσχύνεσθαι 
τολμᾷ ἑκάτερος αὐτῶν αὐτὸς αὐτῷ ἐναντία λέγειν ἐναντίον 

δυσπαπρ πὰ ἢν αδηρ ἀστοὶ ἀΐοδοη 
Αὐυδβάγποῖς νογρογοϊίοί, ΥὙα!. 487 Α. 

[ΕΠ] ὅ. ἑἕρμαέῳ Ὀοζεϊοιποί πδοὶὶ 
ἀογΥ Ναδίυν ἀθς ΟΘοίίοι, ἄογ ἀΐς Βοὶ- 
παθη ἐριούνιος, κερδῷος, ἐνόδιος 
υ. ἃ. ἀρ]. γί, οἰπόπ αἰ δοκεοξαπά 
(κέρδος ἀπροσδόκητον). δ α!. ΡΗδοά. 
1017 Ὁ: ἕρμαιον ὧν ἦν τοῖς κακοὶς 
ἀποθανοῦσι τοῦ τε σώματος ἅμα 
ἀπηλλάχϑαι καὶ τῆς αὐτῶν κακίας 

μετα τῆς ψυχῆς. 
8. δοξαξει: ἀϊοϊθηΐρσο ΤΙηδιὶρ κοῖς 

ὅογ ὅ66]6, ννοϊοϊια οῦϑθηβδο ἀδπὶ [τγ- 
(π]π|, νυνὶ ἀδγ ΔΕ Βοὶς κυ τθη 
Καηπ. ἴθεθεν ἄν (Ζ. 7) 5. ἃ. Κτ. Απξδ. 
ἤδη νεἱτ ΚΠ οὶ ἀά πη, (ἢ δή) παππιοῦτν 

(ἑκαπ), ἃ. ἢ. 66 Ὀοάδγῖ Κοὶπ68 νυ ἴογθῃ 
Νδοδάθηκοπ ὑπὰ Εἰγννυοῖδοδ πη ἢ. 

10. ἄρα “ἄρ! ἀτγἄοϊκς απ, ἀ688 
ἀἷδ5 ἰπ ἀογ Ναίασ ἀδν ὅδοῖιε ἰϊορί 
Ὁηἀ Κοῖη66 ννϑ᾽ίογοη Βοννοΐβθα θεά αΓῇ, 

11, πολλοὶς ἐντυγχάνω οτὶπποεί 
8η Αροὶ, 28 Β: ἔτι καὶ νῦν περι- 
ἐὼν ξητῶ καὶ ἐρευνῶ --- ἂν τινα 
οἴωμαι σοφὸν εἶναι. 

14,͵ διὰ τὸ μή. ΐ6 ΕὌΤΠΙ ἀ68 
ΒαίζΖοβ υυἱοάογβοὶὶ ϑοκγαίθα αὐἰΐ ΑὉ- 
δἷοέ νυῖο 12. 

16) 

16. τὼ δὲ ξένω. ϑοϊγαίοε βαρί 
ἀδ8 [οἱσοηὰδ πιὶϊξ Ἰγοπῖθ, ἀΐα Ὀ680Ὲ- 
ἀθγβ ἄθπ Ῥοΐοβ δὶ δ, δὰ ἀδηὶ δἷπη 
ἀε5 ΚΑΙ Κ]6 6. Δ ἀΐε βοιδπὶ οὐδ 
δἰ Ποπ6 ϑοΐδα δογοομερι ἰδέ, δὸ 
σμαγακίογί εἶσ φοὴ ἀΐα παρρησέα 
ἀε5 ΚΑΙ ΙΚΙες 815 {Π7πνυϑυβομδπι  οἷί, 

[Β] 17. πῶς 
ἀϊθ6 Ιγοηἷΐοὸ δὺς 
Εογπὶ ἀυγοϊιδοϊιοΐ πη. 

Φ΄. 
ὰρ οὔ; ὦ γε ᾿δεδὶ 
δ Ό5ΖΟΥΠ Οἢ ἴῃ ἀογ 

ὦ γε (8ἷο, 
πιὶϊς Ναδομβάσυοκ Ὀουταπάσηδ: 

ἐκἰπᾷ 8βἷ6 ἀοο"᾽, Χαϑη. Απαρ. 1 6, ὅ. 
Μδεαι. Π. 83, 15. 

18, διὰ τὸ αἰσχύνεσθαι τολμᾷ εἷι 
Οχυπόσοῦ. ἤδθηπ ἀυτγοῖ ϑοιθοϊ- 
(ογπμοὶϊς ὑπὰ ϑοιδ ἱρὰ Κοΐηο 
Καδημοῖς δορτπάοί. ΗΪΟΥ δον ᾶρε 
δἷ6 δἰβδο ἴπ ἰἢγ Οοροηίμοὶ! ἀπὶ. 16 
Βοσιδαπρ δυΐ 488 Α ἰξὲ Ὀπνογκοηῖ- 
ΔΓ: ἐὰν οὖν τις αἰσχύνηται καὶ 
μὴ τολμᾷ λέγειν ἅπερ νοεῖ, ἀναγ- 
καζεται ἐναντία λέγειν. Κρ. Αρο!. 
88 Ὠ: τόλμης κ. αναισχυντίας. 

19. αὐτῶν αὐτὸς αὑτῷ εἰοδα πΐτ᾿ 
Αδεϊοῖνς ἰπίογοϊπαπάοσ, υπἱ ἄδη 
ὙΥ ἀογεργαοῖ τοδί σγοὶ Βογυόσζα- 
Καῦγδῃ, 
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πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ ταῦτα περὶ τῶν μεγίστων. σὺ δὲ 
ταῦτα πάντα ἔχεις, ἃ οἵ ἄλλοι οὐκ ἔχουσι᾽ πεπαίδευσαί τε 
γὰρ ἱκανῶς, ὡς πολλοὶ ἂν φήσαιεν ᾿Αϑηναίων, καὶ ἐμοὶ εἶ 
εὔνους. τένι τεχμηρίῳ χρῶμαι; ἐγώ σοι ἐρῶ. οἶδα ὑμᾶς α 
ἐγώ, ὦ Καλλίκλεις, τέτταρας ὄντας κοινωνοὺς γεγονότας σο- 
φίας,. σέ τε καὶ Τίσανδρον τὸν ᾿Αφιδναῖον καὶ ᾿ἄνδρωνα 
τὸν ᾿ἀνδροτίωνος καὶ Ναυσικύδην τὸν Χολαργέα᾽ καί ποτὲ 
ὑμῶν ἐγὼ ἐπήκουσα βουλευομένων, μέχρι ὅποι τὴν δοφίαν 
ἀσκητέον εἴη. καὶ οἶδα ὅτι ἐνίκα. ἐν ὑμῖν τοιάδε τις δόξα, 
μὴ προϑυμεῖσϑαι εἰς τὴν ἀκρίβειαν φιλοσοφεῖν, ἀλλὰ εὐλα- 
βεῖσϑαι παρεκελεύεσϑε ἀλλήλοις, ὕπως μὴ πέρα τοῦ δέοντος Ὁ 
σοφώτεροι γενόμενοι λήσετε διαφϑαρέντες. ἐπειδὴ οὖν σου 
ἀκούω ταῦτα ἐμοὶ συμβουλξύοντος, ἅπερ τοῖς σεαυτοῦ ἕται- 
ροτάτοις, ἱκανόν μοι τεκμήριόν ἐστιν, ὅτι ὡς ἀληϑῶς μοι 
εὔνους εἷ. καὶ μὴν ὅτι γε οἷος παρρησιάξεσϑαι καὶ μὴ 
αἰσχύνεσθαι, αὐτός τε φὴς καὶ ὁ λόγος ὃν ὀλίγον πρότερον 
ἔλεγες ὁμολογεῖ δοι. ἔχει δὴ οὑτωσὶ δῆλον ὅτι τούτων πέρι 

1, περὶ τῶν μεγίστων ἵπι ααροη- 
βαΐΣ ζὰ 4806 ὮὉ: τὰ μικρὰ ταῦτα. 

ὥ. πεπαίδευσαι. 3. 485 Α σὺ 
παιδείας. Ὅενγ Ζυβαίξ ὡς πολλοὶ 
ἂν φήσαιεν ᾿Αϑηναίων Ἰᾶϑει εἴπδη 
αοροηδδίς ἀπθγοθ θη, 
ἱκανῶς ἱτοηΐδοι [τ ϊ. 

[Ὁ] 6. οη ἄδῃ ἀτοὶ σθηοβδοι 
ἀες Κα "1 Κ|6 8 ννΐβδθη ΥΥΪ πἰσῦ υἱοὶ]. 
Τιρδδηἀο, υυὐὔἱγτὰ ΠῸΣ ἷογ δσγυνδηηῖί: 
Απάγοι οσβοδβοῖϊπί ἴῃ Ῥχοίοσ. 818 Ο 
815 ΖυΒῦτγον ἀε5 Ηἱρρίδε; Νδαυεὶϊεν- 

ἀογ ἀδ86 

ἀἠδ5. ΔΓ πδ0} Χεη. Με. 11, 7, 6 
τοῖοι ἀσγον ἀδι Βοιγίοῦ ἀν ἄλφι- 
τοποιία. εν Ὠάπιο8 ΟΝ οϊαγζο8 86- 
μογία ΖΓ ΡΉγ]ς Αἰκαπιδηιϊβ, Αρμὶὰ- 
Πδὶ ΖΌΓ Αἰδηιΐδ. 

9. ἐνίκα. .« ὍοΓ Αὐδάταοϊς νυνἱγτκί 
Κολῖδον., ἀᾶὰ ΕΓ ἀΐθ ογπδεία πὑπὰ 
δνυάπα!ϊοια Βογδίμαπρ οἶηθα Ο0}16- 
δἰυπιδ, οἴννα ἀδς ϑ'ϑηδῖβ, νογδυββαῖζίι 
Ποθδὶ οἷποσῦ Αὐβιϊπηπηῦπσ. 1666 
ψαπρ!προ ἀτίμεῖ!οπ ΔΡῸΓ βοῖοη ἅδον 
ἀΐςο ῬΒΙΟΒΟΡἷθ, δἷθ β'α ἀΐβθβοῖδ8 
Καοπηθῃ. 

10. προϑυμεῖσϑαι. εν Ιηδηϊεῖν 
ΒοΙ]οδζὶ δον Ἔροχοροίϊδοι) δὴ τοι- 
ὧδε τις δόξα δη. Κτ. 67, 10, 6. ΕΥ 
Κὔπηία δυαοῖ πδοῖ ἐνέκα οἴπο γεῖ- 
ΡΣ 1} ἀστοὶ τ. τ. ὃ. διθιδῃ. 

εἰς τὴν ἀκρέβειαν : 516 νγο 6 ΠῸΓ 
ἦπ ΟΥο932Ζ6η, ποδί ἴη5 ΚΙοΐηα ῃἱποΐη 

ΡΒ οσορ ΐγοη. Ὠΐϊ6 ΑἸΙΚΙασ εἶς, ἀϊ6 
δῖοι ἰπ εὐλαβεῖσϑαι παρεκελεύεσϑε 
ΔυδΒρΥϊοΝ , οοπίτδϑε γί πιοῦκνν γα ϊς 
τἶς ἀοπὶ ἐλεύϑερον υὑπὰ νεανεκόν, 
Ὧ88 ΚΚ4|Π|1|6ὁ6 486 (. ἢ ἴῃ Απδργαοὶ 
ΠΙτη πὶ, 

[0] 11. ὅπως μὴ -- διαφϑαρέν- 
τες. ον δαίζ ἰϑ0 ΟΔῺΖ ρῥδγδάοχ. 
γεγριοδοη πἰς 484 Ο᾽ Ὀοννεῖϊδί ΘΓ, 
ἄἀδες Και κΚΙοα αυΐ ἀΐδθδοιῃ ϑίδπά- 
ΠκῚ βίοίιθη ρου] οθοη ἰδῆ. ἰ»)ὶ6 
ΟΥπὶ Οἰδτιδκίογίοἰτί νου ΕἼ οἢ -- 

ΠΟ δἰβ εοἷῃ οἰπίδονεν [πη δηϊεν --- 
ἀϊο ΕἼΓΣΟΝΙ τοῦ ἀδη Τίοδη ἀδγν ΡἢΪ- 
Ἰοδορῖθ. 

18. ἑταιροτάτοις. Ὀίοκον Θυρογίδιἷν 
Πηάοί δος οὔθπβο Ῥηδοά. 89 Ὁ, 

14, θεν [ὕτγπι ΐϊοῖα Βαννοΐβ, ἀ855 
ΚΔΙΝΚΙε8 δυΐγϊομιἶσοβ (ὡς ἀληϑῦς) 
ῬΟὨ νν ΟΙΙ6η ἐν ϑοκγδίος ἤδρο, ἰγᾶρσί 
ἄαζα θεῖ, ἀδα βρδᾶίεγαε Βείγδρε ἀδ8 
ΚΑΙ ΚΙ] 5 'π8 τοί Το Ζα 5.6- 
Ιθῆ. βϑβεῖπ ῬγΟ  νν Ια δὶ δυσὶ 
δοῖΐῃς ΟὙΘΠΖΘη. 

16. ὅτι κτέ. ὈΪ6 Αὐδαοδαπρ νοῦ 
εἶ ἰδἰ δεἰίοη. 5, Κα. 62, Ι, ὅ. ὅενον 
ἀδη Ιηἢη. νε!. Κτὶι, 46 Β, Κτ. δῦ, 
8, ὅ. 

11. ἔχει δη. εδεγσαπς σὰ ἄδαι 
ΒΟΒ 686, ἀδγ τοἱΐ 486 Εἰ Ζυδδιηπιθη- 
5. Π ΘΠ 0188. 



118 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

Ε νυνί ἐάν τι σὺ ἐν τοῖς λόγοις ὁμολογήσῃς μοι, βεβασανι- 
σμένον τοῦτ᾽ ἤδη ἔσται ἱκανῶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ, καὶ 
οὐκέτι αὐτὸ δεήσει ἐπ᾿ ἄλλην βάδανον ἀναφέρειν. οὐ γὰρ 
ἄν ποτὲ αὐτὸ συνεχώρησας σὺ οὔτε σοφίας ἐνδείᾳ οὔτ᾽ 

αἰσχύνης παρουσία. οὐδ᾽ αὖ ἀπατῶν ἐμὲ συγχωρήσαμς ἄν᾽ δ 
φίλος γάρ μοι εἶ, ὡς καὶ αὐτὸς φής. τῷ ὄντι οὖν ἡ ἐμὴ 
καὶ σὴ ὁμολογία «τέλος ἤδη ξξει τῆς ἀληϑείας. πάντων δὲ 

καλλίστη ἐστὶν ἡ σκέψις, ὦ Καλλίκλεις, περὶ τούτων ὧν σὺ 
488 δή μοι ἐπετίμησας, ποῖόν. τινα χρὴ εἶναι τὸν ἄνδρα καὶ τί 

ἐπιτηδεύειν καὶ μέχρι τοῦ, καὶ πρεσβύτερον καὶ νεώτερον 10 
ὄντα. ἐγὼ γὰρ εἴ τι μὴ ὀρϑῶς πράττω κατὰ τὸν βίον τὸν 
ἐμαυτοῦ, εὖ ἴσϑι τοῦτο ὅτι οὐχ ἑκὼν ἐξαμαρτάνω ἀλλ᾽ ἀμαϑίέα 
τῇ ἐμὴ σὺ οὖν, ὥσπερ ἤρξω νουϑετεῖν μὲ. μὴ ἀποστῆς, 
ἀλλ᾽ ἱκανῶς μοι ἔνδειξαι, τί ἐστι τοῦτο ὃ ἐπιτηδευτέον μοι, 
καὶ τίνα τρόπον κτησαίμην ἂν αὐτό, καὶ ἐάν μὲ λάβῃς νῦν ιὖ 
μέν σοι ὁμολογήσαντα, ἐν δὲ τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ μὴ ταῦτα 
πράττοντα ἅπερ ὡμολόγησα, πάνυ μὲ ἡγοῦ βλᾶκα εἶναι καὶ 

Β μηκέτι ποτέ μὲ νουϑετήσῃς ὕστερον, ὡς μηδενὸς ἄξιον ὄντα. 
ἐξ ἀρχῆς δέ μοι ἐπανάλαβε. πῶς φῇς τὸ δίκαιον ἔχειν καὶ 
σὺ καὶ Πίνδαρος τὸ κατὰ φύσιν; ἄγειν βίᾳ τὸν᾽ κρείττω τὰ 
τῶν ἡττόνων καὶ ἄρχειν τὸν βελτίω τῶν χειρόνων καὶ πλέον 
ἔχειν τὸν ἀμείνω τοῦ φαυλοτέρου; μή τι ἄλλο λέγεις τὸ 
δίκαιον εἶναι. ἢ ὀρϑῶς μέμνημαι ; 

[Ε] 4. συνεχώρησας. θεγ Αοτἶδί 
αἷς ἄν δαί Ηἶοῖ ἀΐος Βοἀάδαίαηρ οἶποδ 
μγροιμαοιίδοιαπ Ε'αίαγ, οχαοί, Νίδη 
Ὀδδοϊιία ἀθη ΤΠ Θθογρδησ ἱπ ἀδ8 οἰννδϑ 
πάει ρείδτθία συγχωρήσαις ἄν. 
ναὶ. Κα. ὅ8, 0, ὅ, ἀοβεθη Βειπιογκυηρ 
ἂυ8 ἀΐεβοῦ 3161}16 Ζὰ δγρᾶηζθη ἰδ. 

Ἴ. τέλος τῆς ἀληϑείας ἕξει. δ Υ 
αεη. νυνὶ ἱπ τέλος γάμοιο, ϑανά- 
τοιο οὶ Ἠοπιεγ. )ὰ5 Ζ͵6] ἰδὲ ἀΐα 
Δ ΟΠδπάσηρ, Π16Ρ ἀϊα νο οι θπ6 
Ῥναἰϊιγιεῖί, Εθοπδο πέρας ἔχειν. 

8. καλλέστη ὈδΖΙΘΝ δῖοι δυΐ θη 
γογια, ἄδη κἷα δαί. ἴα ἰδί βδϑῦγ 
Ἰοπποηά. “ 

[488 Α] 9. τί ἐπιτηδεύειν ἀτἄοκί 
ἄδη Οὀρεοπδίαπα ἀΐε868 ΤΉ οἾ}]65, ἀϊθ 
ΕἼδρο ἡδοῖ ἀδη σοομίδη 1,6 Ὀ6η5806- 
τυΐο, ἀδς! οἢ δ. '΄6 νυἹἱϑάογμο 
δῖον 492 Ὁ. 5600 Ο. 512 ΕΗ. δ61δὅ Α. 
δ21 Α. 627 Β. ΒΕ. 

11, βέον ἰδὲ πἴομί ἀΐο ΘὈδηδΖεῖί, 
Βοηάογη ἀΐε ουοηβοϊητίοπίπηρ, ἀ8- 

δ6Υ δᾶοῖ ἀΐε πδομάγαοκενο  !ς 8.6}- 
Ιαηᾷ τὸν ἐμαυτοῦ: ἴπ πιοΐποιι οἶβ6- 
πὴ ἴορθοπ, ἀ, ἢ. ἰῃ ἀδγ Ατί, νυνῖθ 
ἴοι πιοεΐπ 16 θθη ΠΥ. 

12. τοῦτο πδοὶ εὖ ἔἴσϑιε ἰδὲ αἷδ 
ΡΓΟΙορεὶδ Σὰ ἔδβδοι "ἀδ885 οὶ ἀδυίπ᾽. 

οὐχ ἑκών ποῖ ἀδγ ϑοκγαιίίδοβθα. 
Απαδὶοδ ὅθδο ἀδθὴ Οταηὰ ἀδ6α6 ἴση- 
Το ἢ πη8. Υρὶ. 1. δ]. ἢ 17. 

18. ἤρξω πιὶϊξ ἄδπι [πξ. πϑδοτί δἷοἢ 
ἄσπι ΒορΡΥ  νοὴ πειρᾶσθαι. ΡΜ αἱ. 
ἀἴϊο Βαείερίεἰα θεοὶ Κα. δ6δ, ὅ, 1. 
ευεῖζοιβ ἔμβεδί ϑοκτιαίοβ ἀΐϊδ Ζυ- 
τοι ννοίδπην, ννὶα 4684. κ[6 ΟΣ] - 
(δὶ υπὰ ΕὙΘδαηἀδο  ἰβἀϊ6η8ῖ, 

[Β] 19. ἐπανάλαβε. ΟοννδΒη] οι οΥ 
ποοῖ ἔν ἀδα Ἀδοδρί(]ΐγοη ἰδὲ ἄνα- 
λαβεῖν νἱὶῖς ὅ0θ Ο. Αροϊ, 19 Α. 

90. σὺ καὶ Πίνδαρος νρὶ. Ξ. 484 Β. 
ἄγειν βίᾳ ἀτγάοκε ἵπ ἔγοΐογεσ 

Ὅγοῖδ6 ἄδη Βορι ἀον Ρίπάαγίομδη 
Ὑνοτγίς δῦς. 
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ΧΙ.ΠΙ. ΚΑΜ. ᾿Αλλὰ ταῦτα ἔλεγον καὶ τότε καὶ νῦν 
λέγω. 

ΣΩ. Πότερον δὲ τὸν αὐτὸν βελτίω καλεῖς σὺ καὶ 
κρείττω; οὐδὲ γάρ τοι τότε οἷός τ᾿ ἡ μαϑεῖν σου τί ποτε 

5 λέγεις. πότερον τοὺς ἰσχυροτέρους κρείττους καλεῖς καὶ δεῖ 

ἀκροᾶσθαι τοῦ ἰσχυροτέρου τοὺς ἀσϑενεστέρους, οἷόν μοι 
δοκεῖς καὶ τότε ἐνδείκνυσϑαι, ὡς αἵ μεγάλαι πόλεις ἐπὶ τὰς 
σμικρὰς κατὰ τὸ φύσει δίκαιον ἔρχονται, ὅτι κρείττους εἰσὶ 
καὶ ἰσχυρότεραι, ὡς τὸ κρεῖττον καὶ ἰσχυρότερον καὶ βέλτιον 

10 ταὐτὸν ὄν, ἢ ἔστι βελτίω μὲν εἶναι, ἥττω δὲ καὶ ἀσϑενέἕ- 
στερον, καὶ κρείττω μὲν εἶναι, μοχϑηρότερον δέ' ἢ ὁ αὐτὸς Ὁ 
ὅρος ἐστὶ τοῦ βελτίονος καὶ τοῦ κρείττονος ; τοῦτό μοι αὐτὸ 
σαφῶς διόριδον, ταὐτὸν ἢ ἕτερόν ἐστι τὸ κρεῖττον καὶ τὸ 
βέλτιον καὶ τὸ ἰσχυρότερον ; 

Κ41. ᾿41λλ᾽ ἐγώ σοι σαφῶς λέγω, ὅτι ταὐτόν ἐστιν. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν οἱ πολλοὶ τοῦ ἕνὸς κρείττους εἰσὶ κατὰ 

φύσιν; οἱ δὴ καὶ τοὺς νόμους τέϑενται ἐπὶ τῷ ἕνί, ὥσπερ 
καὶ σὺ ἄρτι ἔλεγες. 

ΚΑΜ. Πῶς γὰρ οὔ; 

ΣΩ. Τὰ τῶν πολλῶν ἄρα νόμιμα τὰ τῶν κρειττόνων 
ἐστίν. 

ΚΑΜ4. Πανυ γε. 

Οἂρ. Χ2ΙΠ. 1. ᾿4λ1λά 80} 65:ί 
οἷο δὴ ἀΐε ἴῃ αδάδηκοπ Ζὰ ογιποὶ- 
ἰοηάς περαϊϊνε Απηίννοτί δυΐ ἀϊΐς 
Εταρε μή τι ἄλλο δῃ. ΚΑΙΠΚΙοα 
ΒρΓΪοδὶ ἀτίσοπβ τοϊξ ἀθπαι Βεοννακεῖ- 
βοΐ οἶποβ Μίδππος, ἀδὺ πίοι 5 σἰδυδί 
ΖυΓἀοΚποἢπιθη ΖῸ πιΐθδοη, νυᾶβ δΓ 
δἰπιδὶ ρσοϑασί ἢδί. 

8. βελτίων ἰΙδ58ι Κα} 1 1|65 πη ἀδπὶ 
κρείττων (6τ]6 66) δαΐσομοη (ηἰοδῖ 
πο τ) πὑπὰ 8[|86 νυϑβϑῃι 868 
Μετΐχηιαὶ ἀθ8 κρείττων ννἱλὰ ἐσχυ- 
οότερος (ϑἰἄγκΚοΥ) πἰπροβίο! . ΤὐὕθῦοΥ 
ἄδι ΒερΙ Σ᾽ υοη ἰσχύς, ἀ8Δ8 ηἰσδί 
Ὁ]052 ὅπβζεγο (Κῦὄγρεγ! 986) Κνδξι 
ππὰ ϑίιᾶγκο ὈεΖοϊ ποῖ, 5. Ζ: Αροὶ. 
429. 

4. η: Κι. 88, ὃ, 1. 

[0] 7. τότε Ὀοζίοιί δἰοῖ δῦ ἀδ5 
488 Ὁ. Εἰ Θὀοεαρίο. 

9. ὡς .. ταὐτὸν ὄν: Κτ. ὅθ, 9, 
10. ᾳ!. ἀυπίοη 491 Α: ὠὡσπερ.. 
λόγον. 

10. ἢ ἔστι; ἀδ5 εννοεϊϊς αἰἰοὰ ἀδΥ 
τ πότερον Ὀδσὶπποπάοη Ὀορρεῖ- 
ἔγαρο. 

βελτίω μὲν --- ἥττω δέ: ρσἰεϊοῖ- 
« δοογάποϊῖ, ννυδηγοπὰ ἀδθγν δεουίδοϊε ἀΐα 
Κπίετοταάποηρ νογξίεϊιί. 16 αερεη- 
βᾶ{Ζο δἰ πὰ οἰἱαβίϊδο ροβίθ  ῦ. 

[0] 11. ὁ αὐτὸς ὅρος. αὶ. 4710 Β, 
Εδ ἔγαρι δἷοι ἷοσ. οὐ ἀΐς Οοὐίοία 
ἀδγ θοΐάθη Βορτίϊδ Συδαιπδηΐ! } 6. 
- Εἶπε ἀδυι  οδ6 βορτθισυπᾷ (θε- 
δηϊίοπ, σαφῶς διόρισον) δουρί 
͵οάογ ἔα δοθη Απννοπάπηρ νουῚ 

18. τὸ κρεῖττον: αἀἷδα ϑιϑιαηρ ἰδὲ 
νυ ἐἢΠ κατ] ἢ. θοοῖ ννογάδη ἀϊς θοιάθπ 
δ πιοίδίθη ἔτγαρ  οθθη Αὐυδάγϊοκο 
γογϑηροβίθ ς, 

171. ὥσπερ καὶ σύ οοπίγΓαδιἑγί Ζῃ 
ἀεν ἀστοὶ δή δον ίτγκίοπ Βογαίαπξ 
δῦ οἷπα δυβροιηδοῦίς Τβδίδδομο, 
νΥ6 1} Καὶ ΠἰΚ|6 5 ΦνΥΣ Ζυραῦὺ, ἀδε5 ἀϊ6 
πολλοί ἀϊε Οεβειζρεθαηάδη δοΐθῃ, 
8 δ6Γ ἀΐοδο αἷς ἀΐδ ἀσθενεῖς θαΖεῖϊοὶ- 
ποῖα, Υαὶ. 488 Β. 



Ε 

Β 

120 ΠΛΑΤΟΝΟΣ 

ΣΩ. Οὐκ οὖν τὰ τῶν βελτιόνων; οἵ γὰρ κρείττους 
βελτίους που κατὰ τὸν σὸν λόγον. 

ΚΑ... Ναί. 
11 ’ 

ΣΩ. Οὐκ οὖν τὰ τούτων νόμιμα κατὰ φύσιν καλά, 
κρειττόνων γε ὄντων; 

ΚΑΑ. Φημί. 
ΣΩ. ἶἾ49᾽ οὖν οἱ πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως. ὡς ἄρτι 

αὖ σὺ ἔλεγες, δίκαιον εἶναι τὸ ἴσον ἔχειν καὶ αἴσχιον τὸ 
489 ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι; ἔστι ταῦτα ἢ οὔ; καὶ ὅπως μὴ ἁλώ- 

ὅει ἐνταῦϑα σὺ αἰσχυνόμενος" νομίξουσιν, ἢ οὔ, οἱ πολλοὶ 
τὸ ἴσον ἔχειν ἀλλ᾽ οὐ τὸ πλέον δίκαιον εἶναι, καὶ αἴσχιον τὸ 
ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι; μὴ φϑόνει μοι ἀποκρένασϑαι τοῦτο, 
Καλλίκλεις, ἵν᾽, ἐάν μοι ὁμολογήσῃς, βεβαιώσωμαι ἤδη παρὰ 
σοῦ, ἅτε ἱκανοῦ ἀνδρὸς διαγνῶναι ὡμολογηκότος. 

ΚΑ. ᾿41λλ: οἵ γε πολλοὶ νομίζουσιν οὕτως. 
ΣΩ. Οὐ νόμῳ ἄρα μόνον ἐστὶν αἴσχιον τὸ ἀδικεῖν 

τοῦ ἀδικεῖσϑαι, οὐδὲ δίκαιον τὸ ἴσον ἔχειν, ἀλλὰ καὶ φύσει" 
ὥστε. κινδυνεύεις οὐκ ἀληϑῆ λέγειν ἐν τοῖς πρόσϑεν οὐδὲ 
ὀρϑῶς ἐμοῦ κατηγορεῖν λέγων, ὅτι ἐναντίον ἐστὶν ὃ νόμος 
καὶ ἡ φύσις, ἃ δὴ καὶ ἐγὼ γνοὺς κακουργῶ ἐν τοῖς λόγοις, 
ἐὰν μέν τις κατὰ φύσιν λέγῃ. ἐπὶ τὸν νόμον ἄγων, ἐὰν 
δέ τις κατὰ τὸν νόμον, ἐπὶ τὴν φύσιν. 

ΧΙΙ͂Ν. ΚΑΜ. Οὑτοσὶ ἀνὴρ οὐ παύσεται φλυαρῶν. 
εἰπέ μοι, ὦ Σώκρατες, οὐκ αἰσχύνει, τηλικοῦτος ὦν, ὀνόματα 

ἡ. ὡς ἄρτι αὖ σὺ ἔλεγες (Ε 
οζῦξ δυῇ ἀδ8 ἰπ ἢ σεὐγδυοίίο ταϊί 

ὥσπερ καὶ σὺ ἄρτι ἔλεγες. 
483 Α.--- Ὁ. 

[489 Α] 9. 

Οοτγρίδα υπὰ Ῥοῖοε (482 Ε) ρεπιδοῖ - 
(6εη ογννῦγίο. 

12. μὴ φϑόνει ἘΕοτπιοὶ ἀδν ἀτίη- 
ἐοπάθη Αὐυῇοτάογταηρσ. Νοοῖ ἰδυ- 
δε. ἷπ ἀδγ Ἐοτπι μὴ φϑονήσῃς. 

ΚΑΙ ΚΙεβ τδρογὶ πΐί ἀογ Απίννοτί, 
γνοὶ} δὲ δἷοι,. Ὀδγοὶί ἴῃ βοΐποη 0Γ- 
δῃ φοΐίδπροπῃ κἰθμί, 

18, Καλλίκλεις. Καὶ. 4ῦ, 8, 1. 
βεβαιοῦσϑαι (δἷοῖν ἴῃ βεῖπον Μοὶ- 

πυηρ ὑοείδγκοη ἰ[858860}) νυυὶϑ ἀΐα 
εῦθα ἀες αφῦθης πὰ Επιρίδηξοηβ 
ταἰς παρα οοπείγαϊγτί, Κα. δ2, ὅ, 1. 

14, ἱκανοῦ διαγνῶναι " δη(δοἢεὶ- 
ἀποροίδμϊε;, πιἰς ἈδοΚὈοΣ θυ πη δυΐ 
481 Ἐ.. 

γε ϊ. . 

ὅπως μὴ ἁλώσει: ᾿ 
᾿ἰγοηΐδοιθ Απδρίοίθηρ δυΐ ἀΐθὸ ἀδπὶ 

. ΧΕΙ͂Ρ, 922. Οὑτοσὶ ἀνήρ. 
Κ ΔΙ Π ΚΙ 66 νυθηάοὶ δἷον πες ἀΐοδϑη 
ὙΜοτίθη δὴ ἐΐἷ6 Ζυδῦγου, υπὶ ἰδ 6ῃ 
δεῖπα Ἱπάϊσηδίϊίοπ δυβζαδργεοβδη, 
νεῖ. 461 Β. δ06 Ο. 1]. ἃ 287. 

οὐ παύσεται φλ., νγυε}] ΚΑΙ ΚΙοα 
ἀϊο ΡΒ] οδορ ἴδοι ΤὨδιρίκοῖς ἅδνογ- 
μααρε 86 φλυαρία νοταυτίδοεῖ! πδίῖ6 
486 (. ι 

10 

1ῦ 

28. εἰπέ μοι ἀϑγπάδι βοἢ ; νοῦ οἷ παι 
ΕἾδρο θεδοπάογ οἰπαγι ρος, ἀθθοσ 
ἀεν 1 οἰ ἀπε δ ῦς δηροιηθδδεη. 6 
ΕἾδρο οὐκ αἰσχύνει δἴδιιϊ τοίονβοι 
ὔν οἴποη Ἰππρογαιϊν. - 
ὀνόματα ϑηρεύων. Ὀαδβοῖθε Βὲ]ἀὰ 

νυϊτὰ ὙΠοδεῖ. 166 Ο πιϊλὶ ἀδπι ϑαῦὺδῖ. 
ὀνομάτων ϑήρευσις δηρενναπάϊ υπά 
Ὀαοζαϊο ποῖ ἀδ8, νι88 ννῖὶγ δὶ} Ὁ 6Π - 
διΘοογοὶ ΠΘΠΠΕΠ. 
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ϑηρεύων, καὶ ἐάν τις ῥήματι ἁμάρτῃ, ἕρμαιον τοῦτο ποι- αὶ 
ούμενος; ἐμὲ γὰρ οἴει ἄλλο τι λέγειν τὸ κρείττους εἶναι ἢ 
τὸ βελτίους; οὐ πάλαι σοι λέγω, ὅτι ταὐτόν φημι εἶναι τὸ 
βέλτιον καὶ τὸ κρεῖττον; ἢ οἴει μὲ λέγειν, ἐὰν συρφετὸς 

δ συλλεγῇ δούλων καὶ παντοδαπῶν ἀνθρώπων μηδενὸς ἀξίων 
πλὴν ἴσως τῷ σώματι ἰσχυρίσασϑαι, καὶ οὗτοι φῶσιν αὐτὰ 
ταῦτα εἶναι νόμιμα; 

ΣΙ. 

ΚΑΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 
Εἶεν, ᾧ σοφώτατε Καλλίκλεις᾽ οὕτω λέγεις; 

φ 
ΣΩ,. ᾿᾽41λλ᾽ ἐγὼ μέν, ὦ δαιμόνιε, καὶ αὐτὸς πάλαι το- 

πάξω τοιοῦτον τί δε λέγειν τὸ κρεῖττον, καὶ ἀνερωτῶ γλι- 
χόμενος σαφῶς εἰδέναι ὅτι λέγεις. οὐ γὰρ δήπου σύ γε 
τοὺς δύο βελτίους ἡγεῖ τοῦ ἕνός, οὐδὲ τοὺς σοὺς δούλους 

1. δήματι Ὀεξεϊοι ποῖ 8|]ροπιοἴη 
οἷα Αυερεδαρίεβ, ἀδθον “ἷπὶ Αό- 
ἀγυοκ᾽. 

[0] 28. ΚαΙΙΚΙε8 δἰαιζί εἷοῖ δαυΐ 
ἀϊὸ Ὀομδυρίοίς Ιάδηςδϊ τοπ βελ- 
τίων υπὰ κρείττων, ἃΌΦΓ εἦ ἀγελιί 
ἀδ5 Ῥογηδιίηἷς Ὀοϊάογ Βοριὰς Ζὰ 
οἰπδηάο εἰσί πᾶ πᾶ Ὀδὑοδιϊπιπιΐ 
ἀδθη κρείττων αΪ6 βελτίων, πὶοξῖ, 
υννΐθ νΟΥΒΘΓ, ἀδη βελτέων δαἷβ κρείτ- 
των. 

8. οὐ πάλαι σοι λέγω ἴὔρι εΓ 
νυνὶ 491Α ἷηζα. ὑπὶ ἀΐο ΑἜςπάοτγαηρ, 
ἀΐο οὐ νογηϊπιῖ, σὰ ναγάδοκοη. 

4, οἴει νυνϊτὰ εἰ ραθομοῦαπ, νοὶ] 
ΚΑΙ ΚΙ 69 ἀςθπὶ ϑοκτγαίθϑ αὐ λοπιΐποπι 
ἀεδιιοηδίτγίγοη νυν}, νυ οἰ ον α απ πηΐθα 
Μοΐπυπς ογ ἰΐπι Ζυνείγδυῦ ἢ δ06. 
θυτοῖ αἷς ἰοϊσεηάεῃ Ὑοτία οσὶδὶ 
δἷοι Κι 4} Π1|ς|65 ἀδυς ! ἢ αἷἰβ οἷη ΟΙ δὰ 
ἀοτϊθηΐσεθ ρο ἰδοιοῦ Ῥαγίοὶ ζὰ 
δ κδηιθῆ, αἶα βίοι πἰἰς γοτζυρ οὗ 
καλοὶ κἀγαϑοί τὰ ποπηδη ἰἰεδίθ 
πὰ δοννοῦ] ἱπὶ ἰοϊζίεη Τδεὶϊα 814 
8δπι ϑοιίυδδ6 465 ροϊοροπηδδίβοι θη 
Κυίεροβ νογὔθεγροιοπα τς Ηδυγ- 
δοϊδίς ἱπ Αἰπδη ρεοἰδησία. 

ὅ. ἀξίων πλήν οἶνπε [οἱδοηάδη 
Οδηεῖϊν. ϑίαις ἀοδβοῆ κδἰοίις ἀθν 
ἱπδίσυπιοηία 5 τῷ ἐσγχυρίσασθϑαι. 
Ῥδηη ἀδ885 πἰοδί ἄεγ [ηῆπ. οἶπθ 
Αὐιἶκοὶ (τνρ]. Κυ, δ0, 6, 8) δὴ ἀϊΐο 
5.616 ἀθα σεηοί. ἰτἶςι, ννῖ6 Οδβίμι. 
909 Ο: περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ οἷον 

χρὴ εἶναι τὸν ἄνδρα, τοῖσι ἀδν 
Βἰηγαϊαγ, βίαι ἀςββεη τοὶς σώμασι 

2 δγνυνδυίθη ννᾶγο, ἴθρον σῶμα 
οἶπο Αγιῖκοὶ Κα. δὅ0, 2, 18. 

6. αὐτὰ ταῦτα εἶναι νόμιμα 
Καπη πίοδιί τνοη λέγειν δοδᾶηροπ, 
415 νν 6 Κα ἀδ5 πἰοϊί σοϊίθη ἰδ6- 
86, ἀδέ5 αἷε Ο'οδ5θῖΖο ἀδ5 ΛΚ ἀον 
πιςὁδοπίοίοη Νίοηρο δοΐδη:; δοίη Ὗ ἱ- 
ἀογβργαοῖι Ὀ6Ζι ἢ δ᾽ οἢ Ὑἱϑ θὴν ἀδΥ- 
δυῖ, ἀδ86 ἀΐθ δι πίοι θυ γάϊ θη 
Μδηβομεη δαβίεποπας Μίοηρε 89 
κρείττους φεϊϊοη Κῦπηο. Νίδη πιι88 
8]80 λέγειν 80 ἴδδδϑη, 4885 ἠεγ 82 
πιϊξς ἐαν δὴ ἀΐο 8.616 ἀ6δ5 Οὐ]εοῖοθβ 
ἰὐἰτι: “οὐδΥ σἰαυθεῖ ἀὰ,, ἰοἢ πιεῖπο 
(αἱξ ἀος Βεμβδυρίυπρ, ἀδ85 τὸ βέλ- 
τιον ἀπά τὸ κρεῖττον ἀδεβοῖὶθα 8β6ὶ) 
ἀδβ (ἀθῃ Ἐ8]}), νγθπῃ οἷο." ἢδΒοΓ 
85 αὐτὰ .. νόμιμα νοῆ φῶσιν 
δυὺπᾶησοπ: “δεμδυρίοη, 885 δὔδη 
ἀΐεβ απὰ ηἰσῃία δπάρθγοα σοδείζ ἰο ἢ 
861", πᾶπι!ἶοἢ ἃ ἂν φῶσιν, ννδ8 νἱὶεὶ- 
Ἰοϊοδε δον νοῦ αὐτά δυεκροία! δῃ 
βοΐη Κοππίο, 8465 ἀΐο ϑί6|}]6 80 Ζὺ 
(586 οί, ξεῖὶσί δύο ἀΐο οοῖοι (9) 
γοπ 3. βεἰδεῖ σοροῦθηο ΕΓΚΙἄγαηρ. 
Ῥδζύπι Κδὴπ δυοὶὶ Ηοϊηάοτίβ δῃ- 
ΒΡΥΘΟΒϑηο οτιυ  πηρ, 4885 ϑώσιν 
ἅττα, ταῦτα τι ἰεδεπ βοῖη, πίοϊί 
Ῥ]αὶΖ ξτεϊίοῃ. 

Ὁ] 10. αὐτὸς --- τοπάξω. ΥΥ͂ ἀτυ πι 
ϑοκγαῖθβ ἀϊ6 γεγπ απ αησ πἰσδί δοὶ- 
Ὀ6Γ Δαβερυϊοιί, Ναὶ 6Γ 463 Β, Ο ογ- 
ΚΙδτγί, 

1), σύ γε πεῖ Ερθδδθ: οἷ 80 
γον βίαν, εἰοίζεν Νίδηη, νυνὶς ἀὰυ 
ἰδῖ, 



199 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

βελτίους σοῦ, ὅτι ἰσχυρότεροί εἰσιν ἢ σύ. ἀλλὰ πάλιν ἐξ 
ἀρχῆς εἰπέ, τί ποτε λέγεις τοὺς βελτίους. ἐπειδὴ οὐ τοὺς 
ἰσχυροτέρους; καὶ ὦ ϑαυμάσιε πραότερόν μὲ προδίδασκξε, 
ἵνα μὴ ἀποφοιτήδω παρὰ σοῦ. 

Ε ΚΑ4.. Εἰφωνεύει , ὦ Σώκρατες. δ 

ΣΩ. Μὰ τὸν Ζῆϑον, ὦ Καλλίκλεις, ᾧ σὺ χρώμενος 
πολλὰ νῦν δὴ εἰρωνεύου πρός με ἀλλ᾽ ἴϑι εἰπέ, τίνας 
λέγεις τοὺς βελτίους εἶναι; 

ΚΑΜ.Μ. Τοὺς ἀμείνους ἔγωγε. 
ΣΏΩ. Ὁρᾷς ἄρα, ὅτι σὺ αὐτός ὀνόματα λέγεις, δηλοῖς τὸ 

ὃὲ οὐδέν; οὐκ ἐρεῖς. τοὺς βελτίους καὶ κρείττους πότερον 
τοὺς φρονιμωτέρους λέγεις ἢ ἄλλους τινάς; 

ΚΑ4.. ᾿Δ4λλὰ ναὶ μὰ Δία τούτους λέγω, καὶ σφόδρα γε. 
40 ΣΩ. “Πολλάκις ἄρα εἷς φρονῶν μυρίων μὴ φρονούν- 

τῶν κρείττων ἐστὶ κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ τοῦτον ἄρχειν ἰό 
δεῖ, τοὺς δ᾽ ἄρχεσθαι, καὶ πλέον ἔχειν τὸν ἄρχοντα τῶν 

, ἀρχομένων --- τοῦτο γάρ μοι δοκεῖς βούλεσθαι λέγειν --- 

καὶ οὐ ῥῆμά τι ϑηρεύω --- -εἰ ὁ εἷς τῶν μυρίων κρείττων. 
ΚΑ... ᾿Αλλὰ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ λέγω. τοῦτο γὰρ οἶμαι 

ἐγὼ τὸ δίκαιον εἶναι φύσει, τὸ βελτίω ὄντα καὶ φρονιμώ- 20 
τερον καὶ ἄρχειν καὶ πλέον ἔχειν τῶν φαυλοτέρων. 

Β ΧΙ. ΣΦ. Ἔχε δὴ αὐτοῦ. τί ποτε αὖ νῦν λέγεις ; 
ἐὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὦμεν, ὥσπερ νῦν, πολλοὶ ἀϑρόοι ἄνϑρωποι, 

1. ἀλλὰ πάλιν: ἴπι νογϑυβροβοη- δοβιίοά Ζυνίδομθη ἄδῃ θοϊάθη δἰγπο- 
ἀδη δαί ΚΑΙ κ| 68 ΠΡ οἷηθ Βο- 
δι} πη ]πρ' ΔΟρΟνν γί, Κοῖπθ ροϑιεἶνθ 
ἀδίαν οἰπίγοίοθη ἰδαβθη. 

8. προδίδασκε. ὨΪ6 Οοπιροβί(ἴοη 
πὶ πρό ἀτγἄοκι ἀδκ8θ τοῖν ἅγίε- 
Γγθη δῦδ, νυοίσοα ταΐῦ ἀσπὶ 1,6} - 
Γδη βίοι νογθὶ παοί. 

4, ἀποφοιτῶᾶν οπίθρτϊονε πη βογπὶ 
“δι5 ἀδγ ϑοβα]ο ἰδυΐοι γὙρὶ. 460 Ὁ. 

[ΕἸ] 6. Μὰ τὸν Ζῆϑον. ὉὈΪϊ6 
ἰγοεπάεία Ῥαγοάϊθ δυΐ Κα ΚΙ 65 
Βεγαΐμηρ δυ Αὐυἱοτϊιδίοη 14, ἀἈ 85 
Βοκγαίεβ δεὶ ἀδββεη ΟδυνδμγβιμΆ πη 
ννὶς οὶ οἰποπὶ αοιία δοιννῦγί. Εἶπα 
Ὀεβοπάουβ ἱγοηίδοιο ῬΝγκαηρ διαί 
εἰρωνεύου, ἀλ 66 ἀδπι Κι} }π}66 ὃΪ- 
ἴογοΓ Επδί νυδυ. 

10. Ὁρᾷς κεέ. ἨΗϊηννεϊδυπε, δυΐ 
489 Β. Μίαη ἱοϊιιί δὺβ ἀΐδεεσ Β6- 
πιογκαηρ, ἄδεε ἔὰνγ ἀδῃ ἀδιμδί ρθη 
Οεὐγδαοῖς Καὶη θοάἀσδαίοπάον [Πηἰο6τ- 

ἰορἶδο φυνοὶ ἕο! βαἴθα ΕΣ πιθη νυ ϑν. 
11. οὐκ ἐρεῖς κτέ. Κτν, δ8, 7, 4. 

νεὶ. 491... ΄ 
12. φρονιμωτέρους. Ῥίον Βο- 

εὐ. βολ] οοχὶ ἀΐθ ΖυνοϊἀδαιμκΚαὶΐ 
88, ἀΐδ ποσὶ Ὀεὶ ἐσχυρότερος ταῦξ- 
ἰἰοῖ ἰδέ, 85. Ζζὺὰ 488 Β. 

[490 ΑἹ 14. ϑοϊκταῖοβ δυσμβί πὰ 
Ζὰ Ζεΐροπ, ἀδ88 ἀΐθὸ ρεσοῦθηα Β6- 
πὰς ποοῖ ἀδν Εγϊδαίογυης 
πηὰ Εγρᾶπζαπρ δοδατί, θδππ ἀδ8 
Θονίοί ἀθ φρόνησις (ἀδε5 περὶ τές 
ψωΨ) ἰδί πἰομδί δηρϑβθῦθη πὰ αἷδ 
Μίογκπιαὶ ἔν ἀδ8 ἄρχειν ἰδὲ πὰ ἀδ8 
πλέον ἔχειν Ἀἰπροβίθι!ς, 

18. δῆμά τι: “65 ἰδ Ηἶογ πἰοδέ δυΐ 
εἶπο Ἀοάοηπϑδαγί δὺροβοβοπ᾽, Εἰἶἷπ 
ἀδυ πα Βοσορ δυΐ 489 Β. Ο. 

Οάρ.ΧΙΩΝ. [Β] 22. Ἔχε δή. 8. τ. 
460 Α (δ2, 20). 
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καὶ ἡμῖν ἦ ἐν κοινῷ πολλὰ 
δαποί, οἵ μὲν ἰσχυροί, οἵ δὲ 

σιτία καὶ ποτά, ὦμεν δὲ παντο- 
ἀσϑενεῖς, εἷς δὲ ἡμῶν ἡ φρονι- 
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μώτερος περὶ ταῦτα, ἰατρὸς ὦν, ἡ δέ, οἷον εἰκός, τῶν μὲν 
ἐσχυρότερος, τῶν δὲ ἀσϑενέστερος, ἄλλο τι ἢ οὗτος, φρονι- 

δ μώτερος ἡμῶν ὦν, βελτίων καὶ κρείττων ἔσται εἰς ταῦτα; 

ΚΑ44. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Ἦ οὖν τούτων τῶν σιτίων πλέον ἡμῶν ἑκτέον 

αὐτῷ, ὅτι βελτίων ἐστίν, ἢ τῷ μὲν ἄρχειν πάντα ἐκεῖνον 
δεῖ νέμειν, ἐν δὲ τῷ ἀναλίσκειν τε αὐτὰ καὶ καταχρῆσϑαι 

Ι0 εἰς τὸ ἑαυτοῦ σῶμα οὐ πλεονεκτητέον, εἰ μὴ μέλλει ξημιοῦ - 
σϑαι, ἀλλὰ τῶν μὲν πλέον, τῶν δ᾽ ἔλαττον ἑκτέον ἐὰν δὲ 
τύχῃ πάντων ἀσϑενέστατος ὦν, πάντων ἐλάχιστον τῷ βελ- 
τίστῳ, ὦ Καλλίκλεις; οὐχ οὕτως, ὠγαϑέ; 

ΚΑ4. Περὶ σιτία λέγεις καὶ ποτὰ καὶ ἰατροὺς καὶ 
ἰδ φλυαρίας" ἐγὼ δὲ οὐ ταῦτα λέγω. 

ΣΦ. Πότερον οὖν τὸν φρονιμώτερον βελτέω λέγεις ; 

φάϑι ἢ μή. 
ΚΑ14. Ἔγωγε. 
ΣΩ. ᾿41λ᾽ οὐ τὸν βελτίω πλέον δεῖν ἔχειν ; 
ΚΑ4. Οὐ σιτέων γε οὐδὲ ποτῶν. 
ΣΩ. Μανϑάνω, ἀλλ᾽ ἴσως ἱματίων, καὶ δεῖ τὸν ὕφαν- 

1. ἐν κοινῷ ἀ. . δο, ἀδ85 68 815 
αοποϊησυί Ζγν γεγίμοϊία Πρ Κοπιπιθα 
1.58. 

ῷ, οἷ μὲν ἰἐσχυροί κτέ. ἴἄσι 8ο- 
Κνδίοβ πἰηζα, νυοὶΐ πιδῃ δγννυδυίδῃ 
αὔδδίο, ἀ455 Κογροτυ οἰ σαῖς ρ6- 
τας δοὶ ἀδὺ ψοτι μοι απ σοῦ ὅρεῖϊ- 
86 πιδδοζρουοηὰ κεΐ. 

8. περὶ ταυτὰ Ὀαζοϊοσμῃποῖ ἀδῃ 
Βοεγοϊος, δυΐῖ ννοϊοῆθη ἀΐς Εἰποϊομί 
δ᾽οἢ ογβίγθοίι. τὸ 

[0] 8:1ι. τῷ μὲν ἄρχειν. Κι. 48, 
16, ὅ. Ῥαγοῖὶ ἀϊ666 ΕὐγκΚΙᾶγαυρ νν1}} 
ϑοκγαίθβ ἀθπ Κα Π10|686. ἀαγδυΐῖ δαῖ- 
᾿ογκβᾶπιὶ πιδοίίθη, 4885 ἀΐα6 Αὐΐζαῦθ 
ἀ68 Ηρουγεοιογβ ηἶοδέ δυΐ ἀδη οἰρο- 
πο ΒεβῖῖΖ, βδοηάογσῃ ἄδθη Μοχίμοὶ! 
ΑἸ16γ σογϊ οἰ οί βοΐ πιῦ85. [85 ἄρχειν 
Κοιιιί ἱππὶ ποῖ 490 α Ζυ. 

9. καταχρῆσϑαι [εἶδον πίοι! πιΐ6- 
Ὀγδυσῆθη, δοπάθγη “νογυγδυσῃοπ᾽. 
Ὠεῦεον ἀϊεςα Βεἀραϊθπηρ ἀδγ Ῥεᾷᾶρο- 
εἰϊϊοπ κατα ναὶ. Νῆροιδθδο σὰ 
Ηομι. [Πα 1 40. Καὶ 68, 46, 10. 
(5. ἀ. Κεῖῖ. ΑΔ.) 

10. ξημιοῦσϑαι ἀδετγίγαροη δυΐ ἀΐο 

ηδἰᾶτ!οα Εἰοἶσα ἀδγ [76 Ὀογ Παἢσ 
ἀοβ5 1,οἷδεα πεἰί ϑροΐδθοῦ. κ “ 

11, τῶν βὲν -- τῶν δέ πιἷι Βε- 
ζυρ δυῖ Β. 

12. τῷ βελτίστω ἀεε Οοπίγαβίεβ 
γόρβθη δίς ἀδ8 Ῥχοποπιθῃβ πϑῦθῃ 
ἐλάχιστον. 

14. περὶ σιτία: πἀπρθοννδηπ! 6 
Ψεγθίπάσπηρ, θοῦ σοοϊρηοί, ἄδη Β6- 
γοϊοῖ σὰ Ὀοζοϊίσνβποη, πῃ ἄδηὶι βἱοὶ 
ἀΐε Ἀεοάθα ἀθβ 8. θενοβοπ, 6γ 
Δυβάγαοκ φλυαρίας ἔδεδί ἀΐθ νοΥ- 
δηρομβοηάδη ἴῃ οἴποη δἰ σοαδίηδη 
Βερε στα κι δἰ γοη ἃ Ζυδαπιπιθῃ. 
νεῖ. 619 Α: λιμένων καὶ νεωρίων 
καὶ τειχῶν καὶ φόρων καὶ τοιού- 
τῶν φλυαριῶν, ἀΔλ5 Οερεοπείδοϊς Ζὰ 
ἀΐθβοῦ ϑίοϊϊθ. ρὶ. δαοῖὶ ἢ δῃ. 
ΟΙγηίμ. ΠΙ 29. 

Ὁ] 21, Μανϑάνοω. Ἰτοπίδοῖ : αἷ6 
Κόππο ϑοκγαίοβ δθογῃδυρί δὺβ Ἃ6Γ 
Νοερδίίΐοη δηΐποἢπιοιι, ννδ8 Κι "1168 
(αἴδειιδιΐν) πιοΐῃα. 
ὑφαντικώτατον εἷη Ζζῦ) Ζνήδοϊς 

ον Ιτοηϊδίσγαηρ δον! ἀθίογ ϑαρογ- 
δἴϊν. 

ν 

ἢ 
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τικώτατον μέγιστον ἱμάτιον ἔχειν καὶ πλεῖστα καὶ κάλλιστα 
ἀμπεχόμενον περιιέναι: 

ΚΑΜ4. Ποίων ἱματίων; 
ΣΩ. ᾿4λλ᾽ εἰς ὑποδήματα δῆλον ὅτι δεῖ πλεονεχτεῖν 

Ἑ τὸν φρονιμώτατον εἰς ταῦτα καὶ βέλτιστον. τὸν σκυτοτόμον 
ἴσως μέγιστα δεῖ ὑποδήματα καὶ πλεῖστα ὑποδεδεμένον περι- 
πατεῖν. 

ΚΑ4Ζ4. Ποῖα ὑποδήματα; φλυαρεῖς ἔχων. 
ΣΩ. ᾿41λλ᾽ εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα λέγεις, ἴσως τὰ τοιάδε" 

οἷον γεωργικὸν ἄνδρα περὶ γῆν φρόνιμόν τὸ καὶ καλὸν καὶ 
ἀγαϑόν, τοῦτον δὴ ἴσως δεῖ πλεονεκτεῖν τῶν σπερμάτων καὶ 
ὡς πλείστῳ σπέρματι χρῆσϑαι εἰς τὴν αὐτοῦ γῆν. 

ΚΑΜ. Ὡς ἀεὶ ταὐτὰ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Οὐ μόνον γε, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν 

αὐτῶν. 

ΚΑΜ. Νὴ τοὺς ϑεούς, ἀτεχνῶς γε ἀεὶ σκυτέας τὸ 
καὶ κναφέας καὶ μαγείρους λέγων καὶ ἰατροὺς οὐδὲν παύει, 
ὥσπερ περὶ τούτων ἡμῖν ὄντα τὸν λόγον. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν σὺ ἐρεῖς περὶ τίνων ὁ κρείττων τε καὶ 

φρονιμώτερος πλέον ἔχων δικαίως πλεονεκτεῖ; ἢ οὔτε ἐμοῦ 
ὑποβάλλοντος ἀνέξει οὔτ᾽ αὐτὸς ἐρεῖς ; 

2. περιιέναι υπιπογτννδηάοϊη, ὑπὶ 
δἷοβ ἀδυέῃ δίοἱὶζ ζὰ σζοΐίρθη. Νοοῖὶι 
δίδγ ον ἀγδοκί ἀΐθ5 ἀδ5 προ οϊροπαὰθ 
σεριπατεῖν 888. 

8. Ποίων ἔματέων Ἀτγρου οἷ δὃ- 
γυοϊδοπά: Αοὶ νυδι'! ΚΙοίάεογ! 
[ΕἸ 8. φλυαρεῖς ἔχων εἶπα ἄδπι 

ξεν πο οθδη δη(ΠοΟΠΙΠΊ6Π6, 
ΔοΥ Κοιιΐκογη θοβοπάογε σεϊδυῆδο 

Βοάοννεΐεα (ληρεῖς ἔχων --- τί δῆτα 
ἔχων στρέφει: διατρίβεις ἔχων ι ἃ.). 
χῶν Ὀοζαϊοδποί ἀ8Δ6 σοῦ δη υὑπά 
Καῆὴ ἷπι ουίδοδοπ ἀθγοῖ “ ἢ4]6, 
᾿πηπιογίου. ᾽, οὐδγ ἴῃ ΕὙΘρΡοΩ ἀθγολ 
Ὁμιδοβγοίθδαηρσ πα “Βα Ραπ’ δυεβε- 
ἀγἄοκί ννυογάϑῃ. 

9. τὰ τοιαῦτα υπὰ τοιάδε νοπι 
νου ουροβοηάδη πὰ ἔοϊδεπάςοπ. οΓ 
Αὐοκοῖ, υπὶ ἀΐε ΟἸ 8456 νοῦ Οε- 
δεπεϊδηάθη ζξὰ Ὀδξοϊομηθῃ. 

18. ὡς ἀεί κτέ. ἵπι Τοη οἶποδ 
Αὐδγυΐοα, πὶ ϑ'΄ηπα οἷηοα γογυντίβδ, 
ἀονγ ἄδθπι ϑοκγαίοβ σοδὶ δέου σ6- 
πϑδοιλί νυῦγάς, 2. Β, πδοῖ Χϑηορὶ. 
Με. ΙΝ 4, 6 νοῦ ἀδθῃ ϑορβιίδιδη 
Ηἱρρίδβ, ἀδσγ 2᾽ θι ! οὶ ἀϊθβ θα Απί- 

γυοσί οὐδ], νυῖς ἴον Κ 4 11 168, πεϊὶ 
ἄδη ἱγοπίβομδη Βοϊδαίς: σὺ δ᾽ ἴσως 
διὰ τὸ πολυμαϑὴς εἶναι περὶ τῶν 
αὐτῶν οὐδέποτε τὰ αὐτὰ λέγεις. 

[491 ΑἹ 16. ἀεὶ σκυτέας κτέ. [πῃ 
ἈΒΗΠΙΟἰοΥ ῬΥοἷδο δυδεογί δἷοῖ ποῖ 
Χεη. Μεοπι. 1 2, 371 ΟΠιδσῖκ οθ, οἷ πον 
ἀδον Ὀγοϊεχὶρ, ἀυγοῦ οἷπο δηξῦξ- 
ἴοδα Αδυδζοσπὴς ἀ66 ϑοκγαίθ β6- 
γεϊσζί, 

18. ὥσπερ... ὄντα τὸν λόγον. 
γε]. τὰ 488 Ο (119, 9). 

19. περὶ τίνων ἰδί ἶοῦ θαι ψοῦ- 
μογβοιοπάδη στερὶ τούτων δεδιαλκὶ 
ἀδ ἀδγ εγυϊπάσπς ἶον περὶ τέψα 
ΠΘΕΥ οπίδρτδοϊο. Ὗε!. μδοῖὶι. 188 4Α ς 
οἷς οὐδὲν ἄλλο μέλει ἢ τοῦτο ἔη- 
τεῖν, ὅτι ὧν μαϑόντες πλεὸον ἐ- 
κτοιεν τῶν ἄλλων περὶ τὸν πό- 
λεμον. Αὑοὰ ἀκα5 ἀδηοῦεα δίο- 
βοπάδ ἐρεῖς Καπη οἴδξοεν κί παῦ6η. 
Βίειο Κι. 68, 38, 8, Ψα!. διοι ἀΐθ 
Βοπι. ξὰ 461 ἢ. ἴσεθεν οὐκ οὔν.. 
ἐρεῖς οὔδη Ξ:. 489 ΕΗ (1232, 11). 

21, ὑποβάλλοντος : οΌ6π80 ἐπι [ω8(. 

1δ 

20 

ϑιιδίοοτα, δθοῖΝ δεσσετγόνγε (νοχθτὶη-. 
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. ΚΑ. ᾿4λλ᾽ ἔγωγε καὶ πάλαι λέγω. πρῶτον μὲν τοὺς 
κρείττους οἵ εἰσιν οὐ σκυτοτόμους λέγω οὐδὲ μαγείρους, 
ἀλλ᾽ οὗ ἂν εἰς τὰ τῆς πόλεως πράγματα φρόνιμοι ὦσιν, Β 
ὄντινα ἂν τρόπον εὖ οἰκοῖτο, καὶ μὴ μόνον φρόνιμοι, ἀλλὰ 

δ καὶ ἀνδρεῖοι, ἱκανοὶ ὄντες ἃ ἂν νοήσωσιν ἐπιτελεῖν, καὶ μὴ 
ἀποχάμνωσι διὰ μαλακίαν τῆς ψυχῆς. 

ΧΙ. ΣΘΩ. Ὁρᾷς, ὦ βέλτιστε Καλλίκλεις, ὡς οὐ 
ταὐτὰ σύ τ᾽ ἐμοῦ κατηγορεῖς καὶ ἐγὼ σοῦ; σὺ μὲν γὰρ ἐμὲ 
φὴς ἀεὶ ταὐτὰ λέγειν, καὶ μέμφει μοι ἐγὼ δὲ σοῦ τοὐναν- 

10 τέον, ὅτι οὐδέποτε ταὐτὰ λέγεις περὶ τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ τοτὲ ( 
μὲν τοὺς βελτίους τε καὶ κρείττους τοὺς ἰσχυροτέρους ὡρίξου, 
αὖϑις δὲ τοὺς φρονιμωτέρους, νῦν δ᾽ αὖ ἕτερόν τι ἥκεις 
ὄχων᾽ ἀνδρειότεροί τινες ὑπὸ σοῦ λέγονται οἵ κρείττους καὶ 
οἵ βελτέυυς. ἀλλ᾽, ὠγαϑέ, εἰπὼν ἀπαλλάγηϑι, τένας ποτὲ 

15 λέγεις τοὺς βελτίους τε καὶ κρείττους καὶ εἰς ὅτι. 

ΚΑ4. ᾿Α4λλ᾽ εἴρηκά γε ἔγωγε τοὺς φρονίμους εἰς τὰ 
τῆς πόλεως πράγματα καὶ ἀνδρείους. τούτους γὰρ προσήκει Ὁ 
τῶν πόλεων ἄρχειν, καὶ τὸ δέκαιον τοῦτ᾽ ἐστί, πλέον. ἔχειν 
τούτους τῶν ἄλλων, τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένων. 

20 ΣΩ. Τί δὲ αὐτῶν, ὦ ἑταῖρε; ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους; 

ΒΒ, 8ὴ ἐΐϊο Ηδπὰ σοῦδη). δδοῦ 
δε Αὐδὐγυοὶς “δυρροἌριϊνέγαρθη ". 
1. ᾿4λλ᾽ ἔγωγε κ. πάλαι Δ. Μρ!. 

εὰ 489 ὦ, )ῖ6 Εἰ ρβ πα! οἰ κοῖς ἀκα 
ΚΚ 4165 πιδοῦί δἷοῦδ ποοὴ οδἱῃπιαὶ 
ἦπ ἀεα ϑεϊίοπ ον οὐ σκυτοτόμους 
Πηῖι. , 
« τοὺς κρείττους οἵ εἰσιν ται τού- 
τοῦς οἱ κρ. εἰσίν. 5. Κα, 61, 6, 2. 
Βοοῖι ἐγτᾶσέ ἀδγ γεϊαίϊνε δι δῦ 
Θῖν ἀοη ΟΝ δεακίογ οἰπθα ΡΙΘοΠδ88- 
8, ἀδὺ δὔϑυ ἀδγ ρσογοϊζίθη ϑ(ἰπι- 
ᾶηρ 66 ΚΑΙ ΚΙ 66 ἰγο Ἰοὐ οηί- 
δρυτϊοδί. 

8. δἰς. .. πράγματα Ὀεδζοϊοϊηοί 
ἄδη Οὀδεοποίδηἀ, νυὶο οὔδη (490 Β) 
περὶ κτὲ. ἀδη Βογοΐοιι, δα ἀθη 5[6οἢ 
ἀΐἱο φρόνησις ὈοΖίοί, αγδαβ ἰδί 
ὧδε ϑυυΐοοῦ τὰ οἰκοῖτο τὰ επί- 
ΠΟΒ6:. 

Οἀρ. ΧΩΥ͂Ι. [0] 11. τοὺς ἰσχυρ. 
ον Αὐἰϊκοὶ δίοῦ ἷονῦ, ννοὶ! ἀδ5 
ἐσχυρ. εἰοιί ὉΪ]ο562 εἶπ Ῥγδαϊοαί σὰ 
κρεέττους Βοῖῃ 60|}|ἰ6, δοπάογῃ δ6ϊάς 

16 ἰἀδηιδοὴ ροδοίζί νυυγάδῃ. 
12, ἥκεις ἔχων νυ 618 Α: ἥκεις 

λέγων νῖθ ππδοῦ: “φἰεΐοι υἷδῖ ἀα 

πἰῦ οἶμον δηάδγθοηῃ Απαίοδε οὶ ἀδγ 
Ἠδαά’. 

18. τινές: Ὀοδροδγδηκοηά; ἄσδπη 
δδπξ ππὰ Δ0560}}}1655116 ἢ} 60} |6ἢ ἀσοῖὶ 
δυοῖ πίονι ἀΐο ἀνδρεῖοι 815 ἀΐα ὃ6- 
νογζαρίθη ροϊίεη. α]. Κα, ὅ!, 16, 2, 

14, εἰπὼν ἀπαλλάγηϑι “οπι!οάϊρο 
ἀΐοῖ, ἱπάει ἀπ βαρεῖ", ἀ. ἢ. δε 6 
ἔγεϊ δογαὰβ πὑπὰ γο] δι παϊρ, βδᾶρε 
οἰπς ὕπιδομυνεῖῖε, Μρί. ππίϑη ΚΕ: 
ὃ ἐγώ σοι νῦν παρρησιαζόμενος 
λέγω. ϊΪ]6 Μεγυϊπάσηρ παἰῦ ἀσπὶ 
Ῥαγίϊο. ἀθ8 Αογ. ηἰοϊνί νογβοίθ θη 
νοη βοίομδη ΒΆΠ]δη, νυῖς Ῥμδοά 600 : 
εὖ γ᾽ ἐποίησας ἀναμνήσας με. αὶ. 
ἀϊς Βεϊερίοϊο Ὀοὶ Κα, δὅ8, 6, 8. 

Ὁ] 18. τοῦτ᾽ ἐστί: τοῦτο Ὀεζίοιί 
δἰοἷ πἰοδέ δα ἄρχειν, δοπάογη Κἄη- 
ἀἷσίὶ ἀΔ8 ἔοϊδεπάς πλέον ἔχειν κτέ. 
δῃ. 

20. τί δὲ αὐτῶν; 4 ἀϊΐα εὔδη 
δΌΒρΟδρσοο απ Απεοΐονί ἀθ5 Καὶ ]!- 
ΚΙ68 οἰσαηί οι δοῖοι ἀστοὶ ἀἷα οὈἶδα 
Εὐτογίογαησ 4904 ΕΥ̓. ννἹἀονυ)ερί 1“, 
80 ἰᾶ8εῖ Ρ]αίοη ἄδη ϑοϊκγαίθ πιδοϊιοί 
δηΐἷὰ] πὰ [ἂν ἄδηῃ [686 Γ δῦβθῃδο 

ὨΒΟΓΓΑΒΟΒοπαὰ νυΐο ἔγ Κα Πἰ ΚΙ 65 ᾽πὶ 
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ΚΑ4. Πῶς λέγεις: 

ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

ΣΩ. Ἕνα ἕκαστον λέγω αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχοντα᾽ ἢ 
τοῦτο μὲν οὐδὲν δεῖ. αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχειν, τῶν δὲ ἄλλων; 

ΚΑΜΖ4. Πῶς ἑαυτοῦ ἄρχοντα λέγεις: 
ΣΩ. Οὐδὲν ποικέλον, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ πολλοί, σώφρονα ὕ 

ὄντα καὶ ἐγκρατῇ αὐτὸν ἑαυτοῦ, τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιϑυμιὼῶν 
ἄρχοντα τῶν ἐν ἑαυτῷ. 

ΚΑΜ. Ὡς ἡδὺς εἶ τοὺς ἡἠλιϑέους λέγεις. τοὺς σώ- 
φρονας. 

ΣΩ. Πῶς γὰρ οὔ; οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν γνοέη, ὅτι 
οὕτω λέγω. 

ΚΑΖ. Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Σώκρατες. ἐπεὶ πῶς ἂν 
εὐδαίμων γένοιτο ἄνϑρωπος δουλεύων ὁτῳοῦν; ἀλλὰ τοῦτ᾽ 

Οεροπδαίςζ Ζὰ ἀογ Ἠδιγεοδδαίς ΟΥ 
δπάογο ἀΐαε ΕἾδρε πδοὶι ἀδὺ Νοίξ- 
ννοπαϊρκοὶὶ οἶποῦ ἩΘΥγΒοαῖί (685 
Μοηβοῦθη ἄδδιν δ᾽ οἷ δε Ὀδί δυῖ- 
νυογίοθη ἀπά τοῖσί, νυυνῖς ἀἷδ5 οἷσοηί- 
ον ἀογ Ῥυπκί ἰδΐ, δὺβ ἀδθιὴ 18 γ6 
Ὀθεϊάδη 1 Θη5δηβο δα θη σ 6 η ΒοΥνοΥ- 
ΒΡΥΪησοη. Εδ Ὠδηάοὶς βἱοἢ ἶογ Ζα- 
σἰοϊοῖν ἀδγαπι, [δδίζιϑβίθ! ἰδη, ἀδ58 
ΚΚΑΠΠΠ|Κ|6 6 παν τννοὶ Τυροπάσῃ ρσοϊίοη 
Ιᾶ8ε:, ἀΐα φρόνησις ὑπὰ ἀνδρεία, 
ἀΐε σωφροσύνη δὉδΥ, νυἷῖο οὔδη ἀἐΐα 
δικαιοσύνη, περὶτί. Ὧδ86 αὑτῶν 
δίϑις αἰδὸ ἄθπὶ νοσβευροβοπάθδη ἀλ- 
λων υπὰ πόλεων ρερσομῦδθογ, ἀδαιῖί 
ΔΌΘΡ πίομδί πλέον ἔχειν ογρδηζί 
γνεγάς, [ὔσί ῬΙαίοι ἄδη τερίγοηάδηῃ 
Βορυῦ ἴῃ ἄρχοντας δίηζαῃ. γ)7885 
πίον ἀργομένους τὺ νογβίθμϑῃ βαὶ, 
γοῖδί ἀϊ6 ξοικεπάο Ετοτίογαπηρ. ὈΪ6 
Ετρδηζπρ ἰδῖ δὰ ἄδῃ τίνας ποτὲ 
λέγεις οὐεὴ (Ο) Ζὰ δηίποδηιοη. αὶ. 
υπΐοη λέγω. . ἄρχοντα. 8. ἄδη 
Κυὶς, Απἢ. 

2, "Ἕνα ἕκαστον: παιαν! οἰ ἴπὶ 
ΠΟΥ Ζαβίδηάο. 

ὅ. Οὐδὲν ποικίλον Ὀοκοϊομηοί, 
ἀδε8 68. εἰσι πὶ οἷπο ρ8ῃ2 οἱηΐδοδϑ, 
ἰοϊοενέ γογαείδη ] οἢ6 ὅϑ'δοθα ἤδη ]θ, 
γυδηγοπά ἀογ Αηρογοάοία οἴννδβ ὑ6- 
ΒΟΠάΘΓΟ5 Πἰπίου ἄθη Ῥ ογίθη βυοξίθ. 

ὥσπερ οἵ πολλοί: ἄἀδιΐϊς Ὀογαξι 
δἷἰοῖ ϑόκΥ, δυῦ ἄδθῃ ροννδμη] οἴ θη 
ϑρυδοι σοῦγδυοῖ, ἀδπι ἀϊα Αὐυδάτγδοϊο 
σώφρων πηὰ ἐγκρατὴς ἑαυτοῦ δῃ- 
σοηδτοη, τυδητοπὰ τῶν ἡδονῶν κτέ. 
ἘΥκΚΙᾶσαπρσ ἰδ. 

[Ε] 8. Ὡς ἡδὺς εἰ νἱγτὰ δέϊοΓ 

ἰγοπῖδον ρα γδποδί, Ζ, Β. Επιμγά. 
800 Α. ϑίδαι 1 8381 Ὁ. ἘΠπκ νυ νὰ 
ἀδάυτγοϊι ὈΠΕΟΥ “πδὶν᾽ νυϊοἀοεγροβοῦθῃ. 
ΚΑΙ ΠΚΙ6 5. πιοϊπί, Θοκγδίθβ δίϑθ ποοδ᾿ 
δυῖ ἄεπι ϑίαπάραπκέ οἷμοβ πδίνϑη, 
ΔΌΟΓ ἀδγῦπι ἰΐουαπεν ὕνγάΐϊσοη (τυρὶ. 
Ἰοάοοῖι 486 Β. Ο) Κίπάοβ, ἀἃ 6Γ 76- 
π65 γογαγί 6} νοῦ ἀον σωφροσύνη 
Ποο ἢ πίον δοροίοσ 806. δ" 
δη Πα] θη ἀΐε  ονγίς τοὺς ἠλιϑέους 
κπτέ. εἴης Κυιο ἀδν ϑοκτγαιβοῦθῃ 
Απϑῖοδί: “ἀὰ πιοϊηδί ἀΐο ϑ'οῦννδοΒ- 
Κορίο, ἀἷθ Βεβομβοϊἀθηθη". “ΐθκον 
Αὐβάγοοκ, ἀδ8βδθη ὑγεργηρι]] οι Βο- 
ἀδυίσηρ (ΕἸτοϊ δ η Κ8 Βοβο 6: 6 η 6ἷ0) 
αἶύ “σοδοδοῖ ας νογννυδηάϊΐ ἷδύ, δπΐ- 
δρυίον δὰ πιοϊδίοη ἀογ ΕΥθαπρ, 
νι οθ ἀΐα (6116 δαί. Νίαηῃ υυϊσγὰ 
Δ ἀδ8 νυἱϑὶ πιἰβδυγδυσηίο ογί αοἦ- 
ἱππετί: “ΝῸΣ ἀΐαε [πρὸ δἰπὰ δὃ6- 
δομοϊάθη". ρ!]. θειιοδίι. ΟἹ, 1Π 96. 

11. οὕτω. ἘΠΠοπιΠ|οἢ ννᾶτο του- 
τους 2 ογννδτίθη. Ναδιῦν! οι Ἰΐοφέ 
ἷῃ ἀδγ Βεοζίδηπηρ δυὲ ἐΐες Αδυβεο- 
τη ἀ685 ΚΑΙ ΚΙΘΒ οἷ Απδυρ τοῦ 
Ιγοηῖο, ἀον Καὶ" κ|66 ἀδγὺ θηϊσορπηοί. 

12. Πάνυ γε σφόδρα πδϑαιϊοὶι 
οὕτω λέγεις. Ετ ἀεηκί παιᾶν!ος 
τοὺς ἡλιϑίους. Ὀϊς ἔοϊσοπάς μοάς 
ἀεθε Και Κ|65 80}} ἀΐοβοῆ ϑείζςζ ὕ6- 
νυοΐβοῃ. Ζα ἄσπὶ Εἰπᾶς οημα}} ὁ 
δοῖπο μεθοπδαηδῖοδί ροπδῦοῦ πὰ 
ξεῖρσί πδιιθη οἷν, ννοτίπ ὁγ ἀϊς ΟἸ δ οἷκ- 
καἰ σκοῖς δηάοῖ. 
πῶς ἂν κτέ, Ιὰ ἀΐοβοῦ σβοίοσὶ- 

δοίδη ΕἾὟΔΡ6 γογυδίἢ δἷοῖ ἀογ Μέδη- 
ξεοὶ δῃ Μοίμοάο ἱπ ἀον Βορτπάπηρ, 

18. εὐδαίμων υὑπὰ δουλδούων ντοῖ- 
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ἐστὶ τὸ κατὰ φύσιν, καλὸν καὶ δίκαιον, ὃ ἐγώ σοι νῦν παρ- 
φρησιαξόμενος λέγω, ὅτι δεῖ τὸν ὀρϑῶς βιωσόμενον τὰς μὲν 

. ἐπιθυμίας τὰς ἑαυτοῦ ἐὰν ὡς μεγίστας εἶναι καὶ μὴ κολά- 
ἕξειν, ταύταις δὲ ὡς μεγίσταις οὔσαις ἱκανὸν εἶναι ὑπηρετεῖν 492 

5 δι’ ἀνδρείαν καὶ φρόνησιν, καὶ ἀποπιμπλάναι ὧν ἂν ἀεὶ ἡ 
ἐπιθυμία γίγνηται. ἀλλὰ τοῦτ᾽ οἶμαι τοῖς πολλοῖς οὐ δυ- 
νατόν᾽ ὅϑεν ψέγουσι τοὺς τοιούτους δι᾽ αἰσχύνην, ἀπο- 
κρυπτόμενοι τὴν αὐτῶν ἀδυναμίαν, καὶ αἰσχρὸν δή φασιν 
εἶναι τὴν ἀκολασίαν, ὅπερ ἐν τοῖς πρόσϑεν ἐγὼ ἔλεγον, 

10 δουλούμενοι τοὺς βελτίους τὴν φύσιν ἀνθρώπους, καὶ αὐτοὶ 
οὐ δυνάμενοι ἐκπορίξεσϑαι ταῖς ἡδοναῖς πλήρωσιν ἐπαινοῦσι 
τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν δικαιοσύνην διὰ τὴν αὐτῶν Β 
ἀνανδρίαν. ἐπεί γε οἷς ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξεν ἢ βασιλέων υἱέσιν 
εἶναι ἢ αὐτοὺς τῇ φύσει ἱκανοὺς ἐχπορίσασϑαι ἀρχήν τινὰ 

168 ἢ. τυραννίδα ἢ δυναστείαν, τί τῇ ἀληϑεία αἴσχιον καὶ κάκιον 
ἂν εἴη σωφροσύνης τούτοις τοῖς ἀνθρώποις ᾿ οἷς ἐξὸν ἀπο- 

ἄδη, 81}8 ννᾶγο ἀδ8 βοα υβἰνογδίδπα οἷ, 
4Ὁ οοηίγᾶγοη Οοροηδᾶίζοη σοι δον. 
θδδα οἷον πὶ ἀθπὶ σον] οί θη 
ἘτοΙ οὶ θορυ ἀΐε 8.6] Δ ὈΘ Π ΥΥ- 
δοδθπρ πἰοιί νογίτᾶρί, υυὐἱγά ἀδυϊ- 
Ἰοδ δυδϑεδρτοοσίοη Νίαποη 86 Ὁ: 
ἐπειδὴ δὲ σὺ σαυτοῦ μὲν οὐδ᾽ ἐπι- 
χειρεὲς ἄρχειν, ἵνα δὴ ἐλεύϑε- 
φος ἢς. 

8. κολάζειν ἴῃ ἀδγ Βεἀεαίαπηρ “ἴῃ 
Ζαομί ποϊιππ’ ἰδ ἷοῦ δπὶ Ρ[δίζ. 
Ζευρίεῖον νυῖγὰ ἀδπιῖῦ οἷπο δ γΌ 1 - 
ἀππρ πἰξί ἀθπὶ ἔγάεγθοη ΟΘθϑργᾶσῃα 
ΣῊ ἸΒΟΝοη Ῥοΐοβ ππὰ ϑοϊκγαίοθ 6 Γ- 
δεδίο!]ῖ. 16 ἀκολασία ᾿ἰεῖ ἀδΓ εἷ- 
Θη{ΠΠ 6 Οοϑεηδαίζ ἀογ σωφροσύνη. 
οἰἴο πιιδα πὰη 8 Π1Κ|65 ργοΐβϑῃ. 
[492 Α] 4. . ὑπηρετεῖν δαρὶ 6Γ, 

Οὗπο Ζζὰ πιούκοη, ἀδ88 ἀδηιὶί ἀϊς 
ΒΘ μϑιθαγκοὶς (δουλεία) δπουκδηπί 
φυϊγὰ, ἴα ἀΐα ἀογ Νίθηβοίι σοσοῃ ἀϊθ 
Βερίογάοη σογᾶί.. 

ἤ. τοὺς τοιούτους πδιι!]ἰοῖ τοὺς 
δυνατοὺς ἀποπιμπλάναι. 

8. αἰσχρὸν δή πιὶϊξ ἱγοπίβο Υ 
Β οΚθοΣ απὸ δῦ αἰσχύνην. 

9. ὅπερ πἷἰς Βετὰρ δυΐ ἀδε ἴο!- 
ξοπάα. ᾿ 

Β] 19. δικαιοσύνην. Ὀίοβοη Β6- 
Η νποπάοὶ Κα ΠΣ Κ| 66 ἵπὶ ϑίηπ ἀογ 

Οεδβοι μοὶ ἀπ, ἰηάοπι ΕΥ̓ 516}} ἀ6Γ 
Μοϊπδηηρ ἀεὲν Νίοεησε ἀδγῦθδον δ8ο- 
οοοὐϊτί, Ὠδγν Τοϊσοηάς πἰΐ ἐπεί 

εἰηρείεἰίοις Βδννεοῖθ δὰ8 ἀν Ετίδῃ- 
γαησ ἰδ σἂη χβοίογίδον. 

18, ὑπῆρξεν: ἄἀδπδη δα. ζῦ ΤΒοὶ]} 
νυγάο,. Αἡ ἄδθη αίϊν δο ἢ] ]68Ζῖ. 
οἷοι ἀἷ6 Οοηῃδίγυοίΐοη πιὶϊζ ἀδπιὶ Αο- 
ουδαίΐν, νν"ῖϑ δδυῆσ οὶ ἰδηρουθη 
Ῥεγϊοάδη. Ηἴοσ Ὀϊοῖοί ἀϊα ποίῃννϑη- 
ἀΐξε Βεϊξάρσυαηρσ ἀδ5 αὐτούς ἀΐε γεν- 
ΔΠΪΔΒΒΌηρ. 

14. τῇ φύσει ἵπι Θαροηδαῖζ Ζὰ 
ἀδγ αεδυγί, ἀΐα οἷπ Οοβοθδθηῖς ἀογ. 
τύχη. 

186. αἴσχιον καὶ κάκιον πίεοϊίεη 
ἄδεῃ Οεροηδαίζ ροσοη ἀΐο Τυρεπά 
8πι 8 [ΘΥὐβοπτοίθη ἀδγ, 16 δε ϑὺ 
νυνϊγὰ ΖΓ βϑοιαπάς πηὰ Ζαπὶ [7606]. 

10. τούτοις τοῖς ἀνθρώποις 5.6 
αἰΐ Αὐδιοῆς δὰ Εἰπάθ ἀθβ ϑ8ΐΖϑβ 
(δ οὔδθη διὰ τὴν αὑτῶν ἀναν- 
οέαν) ἴθσπι ἄδῃη Οοροπδαίζ Ζα 

πιδΥκίγοη, ἰδέ σὰ πολ. ἀνθρώπων 
δεϊσεξασί, 4858 δοῃϑί σονν δ ἢ Πἰ ἢ ἔθ ἢ [{, 
οἷς ἐξὸν κτέ. να]. δίδει ' 466 Ε: 

λόγος ἡμῖν ἐπέπληξεν, ὅτι τοὺς 
φυλακας οὐκ εὐδαίμονας ποιοῦμεν, 
οἷς ἐξὸν πάντα ἔχειν. οὐδὲν 
ἔχοιεν. Οδβίμι. 174 Καὶ: οὗ μὲν γὰρ 
εὐθὺς παῖδά τινα τῶν ἔνδον ἀπαν- 
τήσαντα ἄγειν οὗ κατέκειντο οἵ 
ἄλλοι. ἈὈΐϊο φίεϊοῖια γογεοδγδηκαης 
ἀον ϑᾶϊχα ἴπὶ [ωαΑ[. 2. Β. Οἷο, ἂς ηδῖ. 
ἃ. ΠΙ 14, 858: Ποταοϊξίιιηι . . ποὺ 
οπη68 ἱπίογρτγείαπίων πὸ πιοάο; 
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λαύειν τῶν ἀγαϑῶν καὶ μηδενὸς ἐμποδὼν ὄντος, αὐτοὶ 
ἑαυτοῖς δεσπότην ἐπαγάγοιντο τὸν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων 

ἵν νόμον τε καὶ λόγον καὶ ψόγον; ἢ πῶς οὐκ ἂν ἄϑλμοι 7)ε-- 
γονότες εἴησαν ὑπὸ τοῦ καλοῦ τοῦ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς 

σωφροσύνης, μηδὲν πλέον νέμοντες τοῖς φίλοις τοῖς αὐτῶν 

ἢ τοῖς ἐχϑροῖς; καὶ ταῦτα ἄρχοντες ἐν τῇ ἑαυτῶν πόλει; 
ἀλλὰ τῇ ἀληϑείᾳ, ὦ Σώκρατες; ἣν φὴς σὺ διώκειν, ὧδ᾽ 
ἔχει" τρυφὴ καὶ ἀκολασία καὶ ἐλευϑερία, ἐὰν ἐπικουρίαν 
ἔχῃ, τοῦτ᾽ ἐστὶν ἀρετή τε. καὶ εὐδαιμονία, τὰ δὲ ἄλλα ταῦτ᾽ 
ἐστί, τὰ καλλωπίσματα, τὰ παρὰ φύσιν συνϑήματα ἀνϑρώ- 
πῶν, φλυαρία καὶ οὐδενὸς ἄξια. 

ΧΙ. ΣΩ. Οὐκ ἀγεννῶς γε, ὦ Καλλίκλεις, ἐπεξ- 
ἔρχει τῷ λόγῳ παρρησιαζόμενος" σαφῶς γὰρ σὺ νῦν λέγεις, 
ἃ οἱ ἄλλοι διανοοῦνται μέν, λέγειν δὲ οὐκ ἐθέλουσι. δέομαι 
οὖν ἐγώ δου μηδενὶ τρόπῳ ἀνεῖναι, ἵνα τῷ ὄντι κατάδηλον 
γένηται πῶς βιωτέον. καί μοι λέγε᾽ τὰς μὲν ἐπιϑυμέας 
φὴς οὐ κολαστέον, εἰ μέλλει τις οἷον δεῖ εἶναι, ἐῶντα δὲ 

φι ὶ φιοπίαπι φιά ἀϊοοτγεῖ ἐπτειἰἰσὶ 
ποίαϊί, οπιϊίζαπιι8. ᾳ)]. Νόρ. ΠΙ 

᾿δξόν υπά μηδενὸς. . ὄντος 
᾿διοίσμοιι γογ δ! τηἷα, -- ὕεῦογ 

ἐπαγάγοιντο 5.. Κν. ὅ4, 14, 8 υπὰ 4. 
-- ὕεδον εἴησαν γε]. Κι. 86, 1,1. 

ἢ. τῶν πολλῶν κτέ. Βοδοίιο ἀϊς 
ΑΒΒΌΠΔΩΣ (παρίσωσις) ἴῃ νόμον, 
λόγον, ψόγον. 
ἴ0] 4, τοῦ καλοῦ τοΐξ ὈΣΙΟΥΟΓ 

Ιγοηΐὸ ροεασί, Απὐὖ ἀἷδ Ποὺ δηβρο- 
ἀουίοίς Εογάογυηρσ ἀ6Γ Βαυυβοβοη θη 
ϑἰ (6 ]ΘὮγα, ννυοϊοῖα Χοηορῖ. Απαῦ. 
[9,11 ἄγοι ἀδ8 ἄθπι Κυτοβ εἴς 
{μεΐ!εε οῦ δυδάγὔοκί: «φανερὸς ἦν 
εἴ τίς τι ἀγαϑὸν ἢ κακὸν ποιήσειεν 
αὐτόν, νικὰν πειρώμενος᾽, δΡίοῖι 
ΚΑΙ ΚΙ68 δόμοι οθθη 486 Β ἃ 

1. ἣν ἧς σὺ διώκειν γυὶα Σοθδα 
482 Ε: φάσκων τὴν ἀλήϑειαν διώ- 
κειν. 

8. ἐπικουρίαν: ἀἷε ΕΔ μρ κεἰς (6:68) 
Ζῇ διοϊίεη, α, ἢ͵ ἀϊο ΗΠ δαϊ οἱ (Ζαπὶ 
Οοηπε86) Βοιδοϊ συβομδοη πὰ ἀΐθ 
ΗΪπάεγηίδβο αῦζα νυ θ γθῃ, νει. γε. 
216 Α: (τὰ ὅμοια) πῶς ἂν ὑπ᾽ ἀλ- 
λήλων ἀγαπηϑείη, μηδεμίαν ἐπι- 
κουρέαν ἀλλήλοις ἔχοντα, Ἐθαπδο 
ἐπικουρεῖν ππὰ ἐπέκουρος. ΥΕΙ. 
ππίοη ἀΐς Βοοδρί(υ]αϊΐοη ἀδ6 8ο- 
Κγδίϑβ. 

9, τὰ δὲ ἄλλα κτέ. Ὅκδ5ς Ζαυστγεί 

ΠΡ ππθοδίϊπηπιί ἀαγοῖ Ηΐη ννοΐϊδαπρ 
δ  νογβογρθβαπάθβ θοσξαίομβηθία ϑἷν- 
ἦεεῖ νυὔἱὰᾶὰ Ζαπδομδὶ ἀυσγοῖβ οἴπϑη 
ὁ αγα κι οτγϊεἰγοπάθη Βοεϊεοαίζ(τὼ καλλ. 
Ζιογογοίθη) ὑπὰ ἄδπη αγδί ἀαζοὶ 
οἴηοη ἀΐο Μοίΐδυπηρ ἀε5 ΚΑΙ ]68 
δεδιϊπιαΐ Ὀεζεϊσμ ποπάθη Αὐυδάγαοξκ 
δηροροῦθπ, νγοζὰ ἄδπη φλυαρέα κεξ. 
ἀδ5 Ρεδάϊοδί Ὀϊἀεί, ύοδον ἀΐο ϑ.ε]- 
ἰὰπηρ ἀ65 ὅδη. ἄνϑρ. 8. Κα, ὅ0, 9, 8. 
Απάογα υδγϊπάθη ἱπη πιϊΐ φ,. ταῖς 
Μοπβοβθηροβομυνᾶί «418 Οορθηεδίξ 
δερθοι τὸ κατὰ φύσιν καλὸν κ. δίέ- 
καιον. 
Ὅάρ. ΧΩΥΙΙ. [Ὁ] 12. Οὐκ ἀγεν- 

νῶς, νος γενναίως 4716 Ὁ. δξϊ Α, 
νοῦ ἀογἦ Ηεγκαυηῖς ὥρογίγαροη δυΐ 
ἀδε ἀδθπιὶ Νίαδσππε σοη οάΐοσ σοῦυνι 
δουαμγοπάα ἔγοϊθ, βϑ δβένογίγδποπας 
Βοποθθθη. ὈδΒοῚ βουΐδὶ υυῖθ πιὰ- 
(λ|6, ἱαρίογ, ρ!. Ομαγπι. 168 Ὁ. 
ἐπεξέρτει εὐρὶθ ἀδε Βι[ά εἷποε 

διἄτγπι δοπεη ΑΠρεα. Υρ!, 496 Ο. 
18. τῷ λόγῳ φεϊιῖ δυΐ ἀΐς Αη- 

οἷοί, ἀΐδ βίοι δῖβμδι ἴθ ἀος Ἀοὰς 
(ἄδπι. Οοδργᾶς 6) ροϊίοπὰ φοπιδοδί 
βαίί6. Ῥόοοῖ Κῦππηίο ἐπεξέρζει δορὶ 
δὈδοϊαίο πηὰ τῷ 1. 816 ᾿πδίγαπιοπίδ ἐκ 
(τἄοκες ἀπ Βούδδα πυΐ ἀον ϑρτδοῖιο) 
νογβίδη θη υυϑγάδῃ. 

11. εἰ μέλλει τις (τοιοῦτος εἶναι) 
οἷον δεῖ (αὐτὸν δε0. τὸν ἄνθρωπον) 

10 
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αὐτὰς ὡς μεγίστας πλήρωσιν αὐταῖς ἁμόϑεν γέ ποϑὲν ἕτοι- 
μάξειν, καὶ τοῦτο εἶναι τὴν ἀρετήν; 

ΚΑ... Φημὶ ταῦτα ἐγώ. 
ΣΩ. Οὐκ ἄρα ὀρϑῶς λέγονται οἵ μηδενὸς δεόμενοι 

δ εὐδαίμονες. εἶναι. 
ΚΑ... Οἱ λίϑοι γὰρ δὴ οὕτω γε καὶ οἵ νεκροὶ εὐδαι- 

μονέστατοί εἰσιν. 
ΣΦ. ᾿Αλλὰ μὲν δὴ καὶ ὥς γε σὺ λέγεις δεινὸς ὁ βίος. 

οὐ γάρ τοι ϑαυμάξοιμ᾽ ἄν, εἰ Εὐριπίδης ἀληϑῆ ἐν τοῖσδε 
10 λέγει. λέγων 

εἶναι. Ὅϊες ῬΥερΙδεδαηρ ἄἀε5 [Ιηἢη, 
πδ6ῖῖ ἐῶντα ἰξΞῖ δὰ δ! Θά, 83. οὔδῃ 
491 Καὶ (127, 8). 

1, ἁμόϑεν γὲ ποϑεν. ϑϑοϊκΓαίϑβ 
ἰδπ8ι οἷο δ 51 ἢ {Πἀπἢ ποσἢ 415 Ὀ6- 
αἰδίϊσοι, ἀδ868 Κα {1168 ἐπι ννοϊθβίθῃ 
Ὁμπιίδηρσ, ἱπ 8||ὲς {}0πθ68ι1π|πι{Ποἱ, 
8116 Μίι(6] Σὰν Βείγιοἀϊσαηρ ἀον Βο6- 
σιἰεγάθη συίεἶ5Ζα, 

Ιη ἑτοιμάξειν Ἰίερί ἄεγ ΒεΕρΙ 
465 Μὕβδοηβ οἰπρθβοῦ οϑβϑῃ, νυϑὶΐ 65 
δἷο δηδοὶ ]οαζί ἂπ ἀδ5 δἀϊοθοῖ. νογὺ. 
κολαστέον. αὶ. Κυϊΐοη δὅ1 Ο: ποιη- 
τέον --- ἢ πείϑειν. ᾿ 

[Ε] 4. ἄρα: πεαίατ!οἢ πδοῖι ἀδπὶ 
ϑϊππς ἀ65 ΚΑΙ ΚΙ .5. Μίδη Κῦππία 
πδοὴ εἶναι δυο οἷπ ΕἸαροζείοβθη 
βείζϑῃ. 

οὗ μηδενὸς δεόμενοι. θεγ αταπά- 
δᾶ. ἀδγ ογπίβομθη οί (ἀ68 Αη- 
εἐἰδίἢθη 68), ἀΐθ ἴἤσϑη γδρταηρ δυο ὶ 
ψοῦ ϑοϊζκγαίοα μου εἰζοί, αὶ. ΧΟΠοΟΡΆ. 
Μοϑιοσγ. 1 6, 10, νγό βοκγαίοβ Ζὰ 
ἄδπι ϑορἰιἱδίεπῃ Απίΐϊρηοπ, ἀογ ἅδη- 
Ιεθ ατυηάεᾶίζε δυπζοχγί, ννῖὶο Κὶ αἰ - 
ἘΪΚΙοα, δασί: ἔοικας τὴν εὐδαιμονία» 
οἰομένῳ τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν 
εἶναι ἐγὼ δὲ νομίέξω τὸ μὲν μη- 
δενὸς δέεσθαι ϑεῖον εἶναι, τὸ δ᾽ 
ὡς ἐλαχίστων ἐγγυτάτω τοῦ ϑείου. 

θ. οἱ νεκροί. ΑδΔδη]οἢ ἀσῆαπϊγι 
ἀΐοδβε Απεϊοδύ Θοκγαῖοβ βοϊθεί ἴπὶ 
Ῥμδοάοῃ 6ὅ Α: καὶ δοκεῖ γέ που, 
ὦ Σιμμία, τοὶς πολλοῖς ἀνθρώποις, 
ᾧ μηδὲν ἡδὺ τῶν τοιούτων μηδὲ 
μετέχει αὐτῶν, οὐκ ἄξιον εἶναι ξῆν, 
ἀλλ᾽ ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεϑνάναι 
ὁ μηδὲν φροντίζων τῶν ἡδονῶν αἵ 
διὰ τοῦ σώματος εἰσιν. 
8. Θοκγδίοβ βί} } ἀδν θδγβίθ ας 

ἀογ 1 θοπβδηβίοιί ἀ65 Κ 4}}1Κ|605 Ζα- 
πϑδολδί οἷπα ΟἸ γα Κίον βοῖκ ἀογ- 

ῬΙαξοιΒ δυῦρον. ὨΪΔΊοσο. 11. 

β6ῖρεπ ὑπά ἀδγ οἰδοβθη ἱη ΒιΙΙ ἀθγη 
οπίροροῃ, υπὶ ἀ45 ἀες ἀεγ Ζυ- 
ΠΟΓΟΙΓ υπάἀ [6566 Γ πδοὴὶ ἀδγ δγγεδίθῃ 
Ἀεάθς 465 Κα ΚΙ 65 νυϊθάοσ Ζὰ δ6- 
Γυδίσου απὰ Ζυρί οἷοι, ᾿πάαπὶ ὁΓ Αἢ- 
δοιδυῦσηροη ἰῃ ἀ6ὁΥΓ ὅθε ογινυθοκῖ, 
ἀδ8 Ψεγείδπάπὶβ ἔν ἀϊ6 πδοιίοϊ θη ἀ6 
ἀϊ 4] εἰς ἰδοῦ Εἰ ηἰννϊοκΚοία πρὶ νογΖυθ6- 
τοϊΐθῃ. 

9. Εὐριπίδης. Ὀεπδοίθοη Ὀ᾿οδίογ, 
νυν σἤ θη 8} }||68 πϑ γ πὶ 15 δηλ ἢσί, 
Καπη δυοῖὶ ϑοκγαῖΐος (Ὧν βοῖὶπα Αἢ- 
δἰομβί δυΐγυαΐοη, Ὁϊῖ6 ϑϑηΐθηζ 50]} 
ἄδαι ΡοἰγοϊάοβΒ ἀδββθϊθθη δπί!επηί 
δοὶηθη. 16 Ζοεοϊίρσοηοββοη οὐ πηογίθῃ 
δἱοῖ Ὀοὶ ἀϊοβοπὶ ΟἸίαίθ δυ οἢ ἀ68 [π- 
Πα ἀ68 σαηζθη ϑιύοκοβ. Ῥδγηδοὶ 
ΥΆΓ Οἰδῦκοβ, ἀογ ϑοῆη ἀθ8 Νϊηοα 
υπὰ ἀεγ Ραβὶρι δὲ, θεῖπὶ ΒΒ] βρίοΐ 
ἴῃ οἷη πὶ ΗΠοηΐς δηροία 65 ΕἾΔ 85 
δσοίδ! πὶ ἀπά δαίίε ἀαγίῃ βοΐηθη Τοα 
δείαπάοη. δ᾽ δῖον Ῥοϊγοὶἀο5 ἔδπά 
ἄἀδθη [μοεϊοσπᾶπι. Νίιαη 5016 ἐγ αἷ6- 
861 δυοῖι νυ 16 ῦδη οἰπ δα σἤ θη. 
Ὠὰ ΕΓ 65 πἰοῃΐῦ νουπιοομίο, [1682 ἱδῃ 
Μίποβ πιὶϊῦ ἀδγ [οἷο ἴῃ οἷῃ ρσ6- 
ταυπιῖρος αγαθροι οὶ Θ᾽ ΒΒ ἢ 165 Ζθα, 
Βοτγῖ πα εἶπ ϑοιίδηρο ἀογ [μοΐοὶιο. 
Ῥοϊγοϊάοβ ἰδάϊοῖϊα κεἷα τΐΐ ἄθπὶ 
Βοϊννοτίο. Νπ ογβοββίθη οἷπα δηάδγθ 
ΘΟΒΙΔηρα υπὰ μὰ ἀξσ ρεἰδαίείεη 
ἀυγοῖ Βεγ γάρ αἷς οἶπεπι Κυδαίθ 
ἀδ8 [μοῦδπ πίθάοσ. Μ|ΠῸ ἀΐοδοηι ΝΗΙ- 
[6] θεἰοδία πὰπ δαοὶὶ Ροϊγοϊάοβ ἀθῃ 
Κπδθθη ννϊθάου υπὰ νναγὰ ἀδπῃ 808 
ἄἀογ Οοἴδηροπβομαίς οὐ]δδί, --- ΘΓ 
ϑΡΓΘΟΝ ομδγακίογίβἰγί ὮΘΓ οἰπιιδὶ 
416 [μϑθοπβαπϑοϊδαθῦπηρ 468 Κα Π1Κ|68, 
ἀδβαθη [οῦθη ἴῃ ΔΓ οἷ Ζὰ οἰπαπὶ 
Τοάο ἀδν βδοὶς νυἱγσά, δηαογογβοὶία 
ἀΐϊο Αὐἴαβουαπο ἀδ8 ϑοκγαΐθβ, ὑγὸῪ- 
ὩΔΟ0ἢ 686. Αὐΐσαρα ἀε58 Μίοεπβοϊιδη ἰδύ, 

9 

Ε 
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τίς δ᾽ οἶδεν, εἰ τὸ ξῆν μέν ἐστι κατϑανεῖν, 
τὸ κατϑανεῖν δὲ ξῆν; 

498 καὶ ἡμεῖς τῷ ὄντι ἴσως τέϑναμεν᾽ ἦ δή του ἔγωγε καὶ 
ἤκουσα τῶν σοφῶν, ὡς νῦν ἡμεῖς τέϑναμεν, καὶ τὸ μὲν 
σῶμά ἐστιν ἡμῖν σῆμα, τῆς δὲ ψυχῆς τοῦτο, ἐν ᾧ ἐπιϑυ- 
μέίαι εἰσί, τυγχάνδι ὃν οἷον 
ἄνω κάτω. καὶ τοῦτο ἄρα 
ἴσως Σικελός τις ἢ Ἰταλικός 

ἵῃ ἀἴοδαπι Το (ἀδαὶ 1μεἰ 656 06) 
υυΣὶς ἀογτ Ῥοϊγεϊάοβ ἀὰ8 δθδθῃ Ζὰ 
εγζθυρθη. 

[498 Α] 8. ἔγωγε καὶ ἤκουσα του. 
ες ἰοἰδοπάδη Οἰοΐοῖ πἶββα δἰπὰ ἀθπὶ 
Βυοσια ἀ65 ῬὨΙ]οἾδο8, οἷ η68 8δ8ὺ5 [ἰ(8- 
ἴδῃ νογίγίθθθηθῃ Ρ γι αροόγθογβ, θηΐ- 
Ποιηπίδη, ἀογ πδοὶ ΤΠοῦθπ δΌβιυδῃ- 
ἀογία πηὰ ἀοτί ἀυτοῖ [μετα πὰ 
ϑ ιν νυϊγκέθ, Κα]. 1. Εἴη]. 8. 8. 
ϑοκγαίοβ Καηηίο ἀἷ6 Ρυιδαρογοίβοϊ 8 
1 Ὦγα νυν! ΠῸΓ δὺβ8 πὐπα ἰσἢ ον 
ΜΕ οι ηρ ἀσγοῦ κοὶπα ΕἼΘ ΠαΕ6, 
αἷς ΤΗοῦΌΔΠοΙ β΄ π|πιΐδ5 πα Κοῦεδι 
ἀοδβυνοσοη δυο Ρδίοα δας ἀστοὶ 
ἀΐο Αὐυβάγυοκαννοἶδα ἀΐε86 Καοηπίῃὶδ 
ἀε5 ϑοκγαίθβ, αἀἷε ϑοκτνιδαίοβδ βοἰϑι 
ἰκϑ  ποϑδίλ 8 υδυννουί ποία, 85 οἷπθ 
αὐ ρὶ 80 ἀπ θοϑ(1 πηι ἀδΥΖαβία [6 Π. 

4. τὸ μὲν σῶμά ἐστιν σῆμα. 1)88 
ΒΙ[ἃ νυἱγὰ ἀθὰ ῬὨΪΪοΪ4ο5 Ζυσαβοδγὶα- 
Ὀ6η, ἰοἰπί βἰοῖ δΌΘΥ δη ἀΐδ σοῦ ἄἀθῃ 
ΟτΥρῖκογη βίδπιπιθπὰθ Βοζοϊο παηρ 
ἀδ5 [,οἷθ68 δἰ8 οἷποβ Οὐδννδ γβδπιβ 
ἄἀον βεθὶα δῃ. 1π αἀἴδϑον Ὗ εἶδα δί6! 
ΡιΙιαίοῃ ὑθεῖϊάς Βὕοϊον ἱπὶ Κιγαίυ]οβ 
400 Β Ζυβαηπιεη, α!. ΡΠ δεά. 62 Β. 

ὅ. τῆς δὲ ψυχῆς τοῦτο. ῬΙαίοῃ 
Ὀεάυτῆία ἔν ἀϊ δρδίετε ϑεάποίίοη 
εἶπεν πίογδοποιάυπν ἀ6Γ 8366- 
ἰδ πίμ 6116. ΥΝ ἴβεδηβον δέ οι Κοηπία 
ΔΓ 816 ΒίοΥ ποδί ρεῦθη; δ0ὸ νὶ]ἱεὶ 
ποι μἷσ ννᾶν, νυ χὰ ἰπ ἀΐδϑϑπι Οἰοἱοἢ- 
ΠΪ6. τη]ΐρεί 61}, ϑοπβί πη ογβομοϊ οἱ 
ῬΙ]δίοι ἀγεὶ ϑϑοίδηι μαῖα, τὸ λογι- 
στιχόν, τὸ ϑυμοειδὲές (ϑυμός) υπὰ 
τὸ ἐπιϑυμητικόν. Ἐπὰν εοἴποη Ζννεοϊς 
δεοηῦσοι οἰζί Ζννοῖ, ἀΔ5 οἱρϑηί οἷ 6 
(εἰϑιρο. αἷς εγπαηΐι, απὰ ἀ45 ἀδιὰ 
1μοἷ0 αἰοὰ ρτοϊϑρεθθπάς ὈΘρσοιγ  οἢ} 6 
εθθη. θη 68 Καιὴ ΠΥ δυΐ αἷς 
Ἐπιβοδοϊάπηρ ἀογ ΕἾδρε π: δοὶϊ 
ἀδε ὍΥεβδθοῆῃ ἀδὺ ὅθ ]Ὲ οὐδσ ἀ68 
οΐῖθε5 Ῥυϊποὶρ [ἅν αἷα Ηἰητίοι- 
ἰὰηρ ἀδ5 [6 6 η5 ννογάβϑῃ ὃ 

ἀναπείϑεσϑαι καὶ μεταπίπτειν 
τις μυϑολογῶν κομψὸς ἀνήρ, 

ἤ “- 3 ᾽ ὃ ἣ Ὶ 

,), παραγῶν τῷ ὀνόματι διὰ τὸ 

6. μεταπίπτειν. θεΓ δοίϊΐϊνα ΑὐΔ- 
ἄγυοῖκ ἄδζὰ ἴῃ ἀδγ Βε. σὰ 481 Ε. 
γεῖ. 611 Β: μεταβιβάξειν τὰς ἐπι- 
ϑυμίας. ἀδδ ἀδπι ἀναπείϑεσθαι 
ΒΙΘΓ Θη δρτϊοδί. 

1. μυϑολογῶν ἴπ τὰ ΐκομον (ἶδ Υ 
Δἰ]εσογίδοογ) ΕΥπὶ 815 σσρθηδαίζ 
ἀδγ ἀϊαἰεκιίϊδοϊθη Εἰ νυ οΚαηρ. Γι). 
Ῥμδβάοη 61 Ει: διασκοπεῖν τε καὶ 
μυϑολογ εἶν. 

κομψός: [οϊηφ ον 1] Δ6ι, πἰοδε δ θα 
τας ἰγοηΐδ, 416 ΕΙΣ οἰοις νογννϊορί. 
Σικελός ἀδυϊοῖ δυῦ Επιροάοξ!οθ5, 
᾿Ιταλικὸς αυὖ ΡΒΙοΪΔοα. Βοΐάθ ᾿δί- 
θη [ἂν ἰῆγο ιἱοΐοϊπηΐσοι Θδάδηϊοι 
ηοοῖ πἰσιῦ ἀΐθ θη βργδοδθπάθ ΡΒ 1]10- 
ΒΟΡΒΐδοδδ (αἀΐα εκ 8.86) Εὐτ, Καὶ. 
Ι. ΕἸη]. 5 8 υπά 8. 

8. παράγων: εἰροηι οἱ “ἀδηοῦδῃ 
(Πγθηα᾽, 80 ἀδ45 οεἷπα Αϑἢη]ο κοἷΐ 
δηΐδίοηϊ, Ποῦ ἀεο5 οτγίοα τἰξ ἀδγ 
ϑδοβθο. ϑοηϑδί ροργδυοδὶ ΡΙδίοῃ 
παράγειν ὄνομα νοι Εἰγπιοϊορίοη, 
ἀϊο ἀυγοῖὶ Κίοῖὶπα νογᾶπάσδγαηρσοη ἴῃ 
ἄδη δαΐθη ὈΘυνογ βίο ἰσὶ νυϑγάθα. 

διὰ τὸ πιϑανόν τε καὶ πειστικόν. 
ϑοίοια δβρίοἰθπάθ ὙΜ)οτίδ οἰ βθη 
6θι6 Ῥμιοίδοα (8. ΒδοΚὮ 3. 188). 
ΟΙἸηθΑΓ δἰπὰ ἀΐα Ὀοϊάοπ Αὐδάγδοξκο, 
νυ ὶα ορδὴ ἀυγοῖὶ ἀναπείϑεσθαι ππὰ 
μεταπίπτειν δηρεάεδαίοί τνϑᾶγ, ἴῃ 
ῥρϑερίνεπι ϑίηπο Ζὰῃ πϑἢπιθῆ, νυνϑδ 
οἷο ἀθεγγοάθίὶ υνὶγά, ὲγ ΒΌΓαι 
80} ραβδὶ πιϑανόν ἃπι θαδίθῃ ζᾷ 
πίϑον, ἀδῖον δίθης 68 ὑοσδῆ, δῦ 6 Γ 
65 ἰδ τηεῖδί δοίϊν: ἀοοῖὶ Κοιπηνὶ δῷ 
Δ ρΡδϑδὶν γοσ. 0 Χϑη. Ουγορ. 
112, 10: πιϑανοὶ δ᾽ οὕτως εἰσέ 
τινες, ὥστε, πρὶν εἰδέναι τὸ προσ- 
ταττόμενον, πρότερον πείϑονται. 
Αὐοσὶ πειστικός, νοὔαν ἀΐα Βοδίθη 
Ηδηαβο τ θα, νυνὶ 4δὅ Α πιστικόν, 
νν88 ΠΟΥ Κδῦπι Ζυ δ παρ ἱδί, Ὀϊεΐδη, 
Κοπιπιΐ βοηϑί ΠῸΓ ἴῃ δοῖϊνον Βοάθυ- 
ἰὰηδσ νοῦ, ἰδεεῖ αὖὔογ αἷθ ρϑδεῖγα 
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πιϑανόν τὸ καὶ πειστικὸν ὠνόμασε πίϑον, τοὺς δὲ ἀνοήτους 
ἀμυήτους᾽ τῶν δ᾽ ἀμυήτων τοῦτο τῆς ψυχῆς, οὗ αἵ ἐπι- 
ϑυμίαι εἰσί, τὸ ἀκόλαστον αὐτοῦ καὶ οὐ στεγανόν, ὡς Β 
τετρημένος εἴη πίϑος, διὰ τὴν ἀπληστίαν ἀπεικάδας. 

3 
του- 

δ ναντίον δὴ οὗτος σοί, ὦ Καλλίκλεις, ἐνδείκνυται ὡς τῶν 
ἐν “Διδου --- τὸ ἀειδὲς δὴ λέγων --- οὗτοι ἀϑλιώτατοι ἂν 
δἷεν οἱ ἀμύητοι, καὶ φοροῖεν εἰς τὸν τετρημένον πίϑον ὕδωρ 
ἑτέρῳ τοιούτῳ τετρημένῳ κοσκίνῳ. τὸ δὲ κόσκινον ἄρα λέγει, 
ὡς ἔφη ὁ πρὸς ἐμὲ λέγων, τὴν ψυχὴν εἶναι᾽ τὴν δὲ ψυχὴν ἃ 
κοσκίνῳ ἀπείχασε τὴν τῶν ἀνοήτων ὡς τετρημένην, ἅτε οὐ 10 

δυναμένην στέγειν δι’ ἀπιστίαν τε καὶ λήϑην. 

ποῖ Απδϊορσία δηάογον ΑὈ]οϊαη απ, 
αἷθ συνϊδοιβθη ἐδν δοϊϊνθη ὑπὰ ρδ85- 
δἷσψεῃ (πιοάΐαί θη) Βεάἀδυίπηρ ἀ6Γ 
ονθὰᾶ (Ζ. Β. πειστέον) Βο,ννδκθοῃ, 
δἰα πιῦρ! οὗ σὰ. Γρ!. γραφικός “πιᾶ- 
Ιου ΐε ἢ" ἤοῦθη ἀδὺ σον δ η]Ἰοἤδη Β6- 
δευίδρ, ᾿ξὰπι Μαίδη δοίδηϊρι᾽. 

1. ἀνόητοι, ᾿ἶογ 4685 ΥΥ ογίβρί 668 
τνοβδη δἷ5 αοσδηϑδίζς νοη σώφρονες 
δευγδυοιί, εἶπά ἀϊε]οηΐσοη., ννεϊοῖα 
πίοι ὁεῦ νοῦς, δοπάργηῃ ἀΐε ἐπι- 
ϑυμία οὐδν ἀδν [,ο]Ὁ ταρσίὶτγί. 

9, ἀμύητοι θετοϊοππεῖ πδοῖ ἄδηι 
Βουτδοβοηάθη ϑρυδο  σεθγδαοῖ ἀἷ6- 
Ἰεπίσοη, ννϑίσα πίοδῦ ἴῃ ἀϊα ΝΜ γεῖο- 
τίϑη οἱηραοννοῖῃ βἰηα. ὈδθοΥ ννθη- 
ἀεὶ 65 Ρδίοῃ δυοῖ Ῥιιδούοη 69 Ὁ. 
ὙΤμοδοῖ, 16ὅ αὶ δυΐ ἀϊε͵)οηΐσθη 8π, 
αἷς ἴῃ ἀϊε ΤΥ εἰβ γος οὐδν ΡὮ ]οϑορ 6 
πἰοδί οἰηδονν οἷς εἶπά, ννοἰοῖθ, ννῖθ 
68 ἐΐο ΜΙ γϑδίογίεη Ὀθα βοΐ σεη, οἷπθ 
νυὺῖγκ ὶοῦθ ἰππογ Ἐοϊπίσυπο ἀ6Γ 
ϑε0 16 Ὀογνοτυντίησίι. Ηΐογ ἰδ Δ06Γ 
Ζυηδοδαί δη αἷδ εἴπη] να Βεάἀοαίαησ 
ἀο5 μύειν σεάδοιι “γουβο ἢ Ιοβζθη"; 
αἰδθοὸ αἴθ υὑπνογβος  οβϑοηθη. [1)8πιῖΐ 
δἰὐπιδιί ἀἷθ ἴοϊροπάθ Εἰὐγκ σα πρ οὐ 
στεγανόν ἀπά ὡς τετρημένος. ϑ8ἴ6 
βίο θη δ᾽ίθση Ἐεΐζεη ἀοὺ Θ᾽ πη] 1οῖι- 
Καὶ πὰ ΑὐϑΖοηννοὶέ οἴἴδη. 

[Β] 8. τὸ ἀκόλαστον ἰδεῖ Ζαβαί2 
ΡῬ]δίοπβ πιϊΐζξ Βεζυρ δυΐ Και! ΚΙοδ᾽ 
Αϑυδζογυης. 

οὐ στεγανον: εἰσι Πα] θη, τνδῃ- 
γτοπᾶ, ἰοἰίοί Ζὰ ἄἀδπὶ ΒΪά ΠΙπαθοΥ. 
δη Ὀοδομίθ, ἀ885 ἀδὺ ὈΘσοἢγ 66 
ϑθο θη εἰ ἀυσγοΐνναρ πἰΐί ποσαίϊνοη 
Αὐδάγδοκοι σΠδνα Κίου βιγί υνῖγά. 

ὡς τετρημένος εἴη, κ5 δῖπσα 
ἔλεγεν νογΐεγ, ἄδββοηῃ Βαἀδιίθηρ 
δι86 ὠνόμασε δπίπομπιθη νναγάθῃ 

ταῦτ᾽ ἐπι- 

Καῆηῆῃ. ον Ψψεγρ οἶον ἰεἰεῖ δοϊμθῃ 
Ὀτεργυηρ ῸΓ 818 ἄἀδπὶ εγβθοία 
αοἶπο δἰἰδρογίβομεη Ευκίᾶγαησ ἀ68 
Μγίμοβ νοῦ ἄδη δηδίάεη. 

4. τοὐναντίον Ὀοζίομί δἷοι δα 
σοί. 

6. ἐνΔιδου: ἀϊα Γοϊσεπὰδ οἰγπιο- 
Ιοσίβδοεια Εγκίᾶγσαησ Κοιιπιΐ δυο 
Βοῃβύ γνόοσγ. Ῥαπιὶξς νυ χὰ ἀδθν ΒΙ1οΚ 
Δ ἀ88 16πβ8οὶϊῖ5 σοίοηκίὶ ππὰ δυΐ 
ἀκ [εῦδη πδοὴ ἄθπὶ Τοάθ, ἀδε 
δὺο δαὶ ϑ'ο 8586 ἀ68 Οοβρυδοῖ 68 
Ὀεδουίδαιη πογνοτίγ τ, Κα]. ῬΒδδά. 
80 Ὁ. 8106. Ὁ. 

8. ἑτέρῳ τοιούτω: δ αὐ ο ἢ ἶο ἀ 6η- 
Ποῖ. ἀογ Θοροπείβηάο (Ε' 885, ϑο!ιδρί- 
δεῖΆ52) υπὰ α] εἰ στ ιῖσκοὶῦ ἀοΓ 
Βεοο πα δη οἱ, [πὶ θυ (5 ἤθη δίδίς 
ἀθ5 Αἀ͵οοιίΐνα (ἑτέρῳ) ἀδ8 Αἀγνογ- 
Ὀῖαπι. 

9. ὁ πρὸς ἐμὲ λέγων. Ατῇ βαοΐπεπ 
Οονν ΒΥβιηδπη δου, δοἢ ϑοκταίοθϑ 
ἠοιτέ ποοῖ! οἰππιαὶ, νυϑὶ! 65 δ' οἷ πὶ 
ἀΐϊε Εὐκιᾶγαπ ἀ656 Οἰεϊοϊ ηἶδεοῦ 
μδπάεοϊί. 

[0] 10. τὴν τῶν ἀνοήτων: πιϊξ 
Νομάγυοκ Ὀεϊρσείασι, ἀὰ 488 ἴο]- 
δεπάθ πὺῦ ΓὮν ἀἶδβα δἰ, 16 366|6 
θογμβαυρί νυϊγὰ ΠΙῸΓ πιϊζ εἴποις 
ἀυτγοιδοιογίθαηη ϑίοῦθ υϑγρ ἤθη, 
νυ2ϑδῃτοπα οἷα ΤΠ6}] νὸὰ ἰδΥ βοβοη 
ταὶς αἷποπι Β8ε6 νουρ ἴθ ἢ ννϑΓ, 
νν6ῖ} ἀδανϊς παν ἀον ἄδπι 1,61 6516 6 ἢ 
δηρσοιδτσε Το} σαπιοὶπί ννᾶγ. ὮΘΥ 
δπάογο οἷσι ἰοῦ δα βοΐ υνϊγὰ 
ἤδποπιὶ ἀἰ θη ΒΟ ΔΓ, 80 ἀ888 6Γ ἴδ πὶ 
ΒΟΗ͂Σ ζυαα ἢτί ἀπά 66]080 εεἶπο ΝΙ δίῃ Γ 
δηπίπιπιί. Υρ]. Ῥμδαδά. 66 Ὁ: δου- 
λεύοντες τῇ τοῦ σώματος ϑεραπείᾳ. 

11. ἀπιστίαν. Κοεὶπ ὙΥΪἀοΥγερτθοΝ 
ταὶς ἀδπὶ οὐΐσοι πειστικόν, 485 νοῃ 

9ρΆ 
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εικῶς μέν ἐστιν ὑπό τι ἄτοπα, δηλοῖ μὴν ὃ ἐγὼ βούλομαί 
σοι ἐνδειξάμενος, ἐᾶν πῶς οἷός τε ὦ, πεῖσαι μεταϑέσθϑαι, 
ἀντὶ τοῦ ἀπλήστως καὶ ἀκολάστως ἔχοντος βίου τὸν κοσμίως 
καὶ τοῖς ἀεὶ παροῦσιν ἱκανῶς καὶ ἐξαρκούντως ἔχοντα βέον 

ἑλέσϑαι. ἀλλὰ πότερον πείϑω τί δε καὶ μετατίϑεσαι εὐδαι- 
Ὦ μονεστέρους εἶναι τοὺς κοσμίους τῶν ἀκολάστων, ἢ οὐδ᾽ ἂν 
ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα μυϑολογῶ, οὐδέν τι μᾶλλον μεταϑήσει ; 

ΚΑΜΔ. Τοῦτ᾽ ἀληϑέστερον εἴρηκας, ὦ Σώκρατες. 
ΧΤΥΠΙ. Σῶ. Φέρε δή, ἄλλην σοι εἰκόνα λέγω ἐκ τοῦ 

αὐτοῦ γυμνασίου τῇ νῦν. σκόπει γὰρ εἰ τοιόνδε λέγεις περὶ 
τοῦ βίου ἑκατέρου, τοῦ τε σώφρονος καὶ τοῦ ἀκολάστου, 
οἷον εἰ δυοῖν ἀνδροῖν ἑκατέρῳ πέϑοι πολλοὶ εἶεν, καὶ τῷ 

Ἑ μὲν ἑτέρῳ ὑγιεῖς καὶ πλήρεις, ὁ μὲν οἴνου, ὁ δὲ μέλιτος, 
ὁ δὲ γάλακτος, καὶ ἄλλοι πολλοὶ πολλῶν, νάματα δὲ σπάνια᾽ 

ἄθπι ἐπιϑυμητικόν ἄθγ 6616 ρεδβαρί 
νντάθ. Ὁϊ6 θείς νογϊΐοσῦ ἀαγοὶ 
Ἠΐηραθα ἂἃπηῃ αἀἷθ πη] Καὶῖ ἀϊα 
Κγαίε ἀο8 Εἰαββοπβ υπὰ ΕΘ Π δ᾽ 68 
(ἀε9 Οἰδιαῦδθηβ υπα ὙΥ 5568). 

ἐπιεικῶς : ννδτι! οι “Δηβομοϊπδπά᾽, 
δυοῖ “Ὀ1Π1|0, δσονν βου παϑΖζοη,, ἔγοϊ- 
[ἰοἰ. ᾿)1Ί6 Βεάδυζαηρσ “γϑοδί, Ζίθα- 
᾿ς ρϑβϑβϑδί Πίοῦ πίον τυροῦ ἀ68 
οϊσεπάθη ὑπό τι, ἀδβ ζὰῃ ἄτοπον 
διμδτί, ννῖὶδα ἰῃ ὑποάμουσος οὐδτ 

ὑπὸ ἄμ. (ϑίααί ΥΠΠ 548 Ε), ὑπα- 
φρῶν (Ἠετοά, ΙΡ̓ 95). ἴὕεθον ἀϊΐα 
Τιμοβὶβ 8. Κυ, 42, ὅ, 1. μήν, νἶδ 
σονν ΠΟ ἾΟΥ μέντοι (]6ἀοοῖ, ἴη- 
ἀδ66566Πη). 

2, σοί... πεῖσαι: Κυ. 60, ὅ, 2. 
ἐνδειξάμενος ὮΪΕΥ ἀδ8 εγδπβοῖδα- 
ομθη ἀστοὶ οἷπ ΒΙά. 

μεταϑέσϑαι Ὀδεξοϊοπηείς ἀΐο ΑΘθη- 
ἀεγαηρ οἶποῦ Μεΐπαπρ οὐδοῦ Βοιδυρ- 
ἰυπρς. ΡὍε!. Βδίδας 1 384 Ε': ἀλλὰ 
μεταϑώμεϑα᾽ κινδυνεύομεν γὰρ οὐκ 
ὀρϑῶς --- ϑέσϑαι. 

8. ἀντὶ... ἐλέσϑαι: Ἐΐρεχεβεδο, 
ϑίαϊ( ὥστε ἐλέσϑαι. 

κοσμίως αερεοπβαῖξ Σὰ ἀκολάστως 
ἦπ ΟΠ ΔΒ βοθο ϑίο ] αηρ. 

ὅδ. πότερον πεέϑω. Ὁΐϊθ6 Βγαρο 
ἀουίοί δη, ἀδ558 δα οι Ρίδίοη βεΐπογ- 
δοὶϊίβ ἄἀθπβ ΟἸοϊομπἰβ Καοίπα οἷρσαπί- 
σ8)6 Βενν ἰδ κγαῖς Ζυροβίοί. 

[Ὁ] 8. Τοῦτο σοὶ δυΐ ἀδη Ἰοἰζίδη 
ποραϊίζνεη ΤΉ 61} ἀν Ὠορρεϊἔγαραε. 

(ἀρ. ΧΙΨΙΠ. 9. Φέρε δή. Ὧϊ6 
ΠΟΟΒ Δ ρα γοΥ γα ἢ Ρ οἴ π65 ΟἹ] οἱ οἷν- 

ΠἾ985865 ἰδέ πο} ἀἄδπιὶ νου βαρ δηάδῃ 
δυίία! οπ4. ΑΌΟΥΡ ἀδ5 Ζυνοῖϊΐθ δηί- 
810 οἴηδη ΕΟ βο γι, ἰηάσδπι 65 ΓΧ 

μεώ 

ἀϊεα Απρδοβαθσηρσ ἄθη σαοροηδδίξς 
Ζνν ον ϑϑοἰ θη οδοδαδαίξεοη ἢ οἱ - 
ἰ6η αηἀ ΠοὈΘηΒιν 56 ἢ ΖΌΓΥ δδγ- 
βίϑ ας Ὀγίπσί ὑπὰἀ 50 ΖΓ ατγυπά- 
ἰασα ἀδὺ νναϊΐογοη ἀΐδ] εἰς ἰδοοη ἴη- 
ἰογβιασδαπρ αἀἰδηΐ. 

10. γυμνασίου: οὔπο Βοζίοπηρ 
δῖ αἀἷα οὔδῃ δγινᾶβπία ρὨ]οδορὶ- 
Β06 ϑδοῦυϊα “αἷα Ὀδοαηρβεοδαῖθ, 
ἄἀον Ταυπιπιοὶρ]αῖζ᾽ ἀδογῃδυρί, ἰΐου 
ἀν Βεγοίοῖ ἀογ Υ ογτίϑ ππὰ 
δυ ἄδπι ϑοκγαίθ (Ρ]αίοῃ) 488 πϑθ 
ΒιΙὰ δπιθῆπί, ἴθεῦον ἀΐς Βηδοῦγ- 
ἰοσὶα ἴῃ τῇ νῦν 8. Κυ. 48, 4!, 9. 

12. πέϑοι πολλοί. Ὀδτγθπίογ ννοσ- 
ἀδθῃ ΠΌΓ ἀΐα οἰηζοϊπθη Βορίογάδη 
νογϑίδπάθη. Αἱβ Εἰς γνοχάθῃ 
δηροπθῆ μα Ὀίησα ρσοηδηπηΐ. 

[Ε}] 18. ὑγιξῖς ἴπ ἀδγ δἰ πη] ἤθη 
Βεάἀφραΐαπηρ ἀπνεογβείγῖ, 8ΔΌΘΓ. τἠἰϊί 
Μογννεσπδῆπι ἀ68 δ᾽ {{Π|Π 0 6 πη ὈγιΒ6}}8 
ἀανγῶθεσ. δθον ἰδ ἀογ Οἰδρϑηδδίξ 
σαϑρά νἷς 419 Β. 

14, πολλῶν πϑιι ἰοἢ τοιούτων χρη- 
μάτων οὐδεν ναμάτων. εγΥ σοννῦδη- 
ἰἰσβοα Αὐϑάγαυ οἰκουνοἶβα θη ϑρυθομθηὰ 
ννᾶγε ἄλλοι ἄλλων πολλῶν ο. 8, 
ἄλλοι ἄλλων πολλοὶ πολλῶν. --- Βο- 
Δ ίοηβνν ἢ ἰδὺ ἀΔ8 αὐδϑοϊπί ρσο- 
Ὀγαυσθίς χαλεπά, ἀδ8 ἀυτγοῖ ἄδη 
Βοΐδβαίζ καὶ... ἐκποριξόμενα οτκΙᾶχί 
νυ τά. Ὑε!. υπίρη (188, δ), ννὸ ἀϊΐε 
Ἐτρδηζαηρ πδῖ6 ἰἰορσί. 

ορΥ 6, 

0 
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καὶ χαλεπὰ ἑκάστου τούτων εἴη καὶ μετὰ πολλῶν πόνων καὶ 
χαλεπῶν ἐκποριξόμενα᾽ ὁ μὲν οὖν ἕτερος πληρωσάμενος μήτ᾽ 
ἐποχετεύοι μήτε τι φροντίξοι, ἀλλ᾽ ἕνεκα τούτων ἡσυχίαν 
ἔχοι᾽ τῷ δ᾽ δ΄ ν : 3 [4 Ω’ Α 

ἑτερῷ τὰ μὲν νάματα, ὠὡόσπερ καὶ ἐκείνῳ, δυ- 
δ νατὰ μὲν πορίξεσϑαι, χαλεπὰ δέ, τὰ δ᾽ ἀγγεῖα τετρημένα 

καὶ σαϑρά, ἀναγκάζοιτο δ᾽ ἀεὶ καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν πιμ- 494 
πλάναι αὐτά, ἢ τὰς ἐσχάτας λυποῖτο λύπας" 

.1 
ἄρα τοιούτου 

ἑκατέρου ὄντος τοῦ βίου, λέγεις τὸν τοῦ ἀκολάστου εὐδαι- 
4 «Ὁ» ’ὔ’ “ὡ 

μονέστερον εἶναι ἢ τὸν τοῦ κοσμίου; πείϑω τί σὲ ταῦτα 

Ἥ 

εἶναι. ἡ οὐ πείϑω; 
10 λέγων συγχωρῆσαι τὸν χόσμιον βίον τοῦ ἀκολάστου ἀμείνω 

ΚΑ. Οὐ πείϑεις, ὦ Σώκρατες" τῷ μὲν γὰρ πληρω- 
σαμένῳ ἐκείνῳ οὐκέτ᾽ ἔστιν ἡδονὴ οὐδεμία, ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἔστιν, 
ὃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, τὸ ὥσπερ λίϑον ξῆν, ἐπειδὰν πληρώσῃ, 

16 μήτε χαίροντα ἔτι μήτε λυπούμενον. ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ ἐστὶ Β 
τὸ ἡδέως ξῆν, ἐν τῷ ὡς πλεῖστον ἐπιρρεῖν. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν ἀνάγκη γ᾽’ ἂν πολὺ ἐπιρρέῃ πολὺ καὶ τὸ 
ἀπιὸν εἶναι, καὶ μεγάλ᾽ ἄττα τὰ τρήματα εἶναι ταῖς ἐκροαῖς ; 

ΚΑΜ. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΩ. Χαραδριοῦ τινα αὖ σὺ βίον λέγεις, ἀλλ᾽ οὐ νε- 

ὦ, ὁ μὲν ἕτερος: πδι!οἢ ὁ σώ- 
φρῶν. 

8. ἕνεκα τούτων: 80 νγοῖϊί 65 γ0η 
ἀεν ΕΠ ὰὩσ ἀον ΕΑ5ΒΕΥ οὐδσγ ἀδγ 
Βερίογάοπ δὐμᾶηρί. ΥεΙ. Ὑπαδοῖ. 
148 Ὁ: προϑυμίας μὲν ἕνεκα φα- 
νεῖται. 

δ. πορέξεσϑαι: Ιζγ. δῦ, 8, 8. 
[494 ΑἹ 1. ἢ ἃ. ἢ. εἰ μὴ πιμπλαίη. 

-- ὦρα τοιούτου κτέ. Δυαβϑαιιπιδη- 
ἔδδεοπὰθ Ὑἰοἀογδαΐπδιπιθ ἀδγ πΐΐ 
εἰ δυοῖν Ὀεσίπηδηάδη Ῥγοίαβίβ. 

9. πείϑω τι. 5. Κι. 40,4, 4. Ὀῖς 
ὙΝΙεἀογοθησ ἀδ8 πείϑω ἀδιυίεί 
ΘΟ δι, ἀ4885 ἄἀδπι ΒΙ[ἀ6 [οῖΐῃθ 
Βοννεἰδκναῖς ζυκοιιῖ. δπὶ οἰπθῃ 
Καπη πιϊΐ σἰοϊοΐειι Ἀοοῦῖα οἷπ δη- 
ἄοτοβ οηἰσοεσϑηρσοδοίζΖί ννογάοη. Ὠοοὶ 
γα ἀΪ6 ογδίθ! ! απρ νογθεγοϊιοί, 

18. ἡδονή. Α5 Βοβαϊίδι ογριδί 
δἰοῖι, ἄδεο ΚΑΙ ΚΙ65 ΓᾺΡ ἀϊ6 ἡδονή 
Βορίοτάοι γνογδηυϑβοίζί, ἱπ ἀδγ 
Βοείεϊοὐΐσαπρ ἀογβοίθθη ΘΓ δποῖ 
ἀϊ6 ἡδονή “8.8 ἔξ Θ ἢ π ἰδβϑβῖ, 

14, τὸ ὥσπερ λ1. ξ. ἔἥροχοσοβο Ζὰ 
τοῦτο .. ὃ κτέ. ἀπὶ δυΐ ἀΐε ἔγάπογθ 
Βεπιοσκαηρ Ζατοϊκεανναίβοη. 

Ζα πληρώσῃ ἰβῖ παιὕτ]ο ἀ 8856 106 
3.00]. Ζὰ δγβᾶπζεπ, νυνΐο Ζὰ ζῆν. 

[Β] 16. ἐπιρρεῖν. Κα Πκ| 65 δοδέ 
Δ ἀδ5 ΒΙΙὰ ἀ68 ϑοκγαίθ εἷἰη. Ζα- 
δἰοἰοῖ Καηπ ἱπ ἀΐθβθγ ΕἾ γα οἷπθ 
Απερίοίαπς δοΐ ἀΐε μϑργο ἀεβ αοΥγ- 
δ᾽δΒ ἰἴαροη, νυθῆη ἀΐθϑοῦ πὶ ΑπβοὮ [088 
δῃ Ἐπιρθάοκοβ ἀϊο Βορτο ΑΡ- ἀπά 
Ζαβίεβζοη ἱπ ἀδγ ΡΥ ϑΙκ σα γδαομί. 
νεῖ. Μόποι 60: Βούλει οὖν σοι 
κατὰ Γοργίαν ἀποκρίνωμαι: :-ΞΦ- Οὐκ- 
οὖν λέγετε ἀπορροάς τινας τῶν ῦν- 
των κατ μπεδοκλέα; Καὶ πόρους 
εἰς οὖς καὶ δι᾽ ὧν αἴ ἀπορροαὶ πο- 
ρεύονται; Αὐοῖὶ ἀδγΓ Απδάγυοϊ πὸ - 
ρίξεσϑαι σοννηϊηηΐ ἀδάπγοῖῦ θοδοπάθγο 
Βεάἀεξαΐαηρ. 

20. Χαραδριοῦ. Νοῖ Ατἰδίοῦ. 
ΤὨΐογροβοῖ. ΙΧ 12. νῊῶγ ἀδγ χ. οἷῃ 
γοροὶ νοπ υυνἱάἀ θυ! ομον ϑιϊπιπια ἀπά 
Εαγθε, ἀδὺ βοὴ ἱπ ϑοβ οί ππὰ 
ΘΙ 9 ΚΙἁιοα. δυΐ πᾶϊτ, πηὰ πᾶν ἀδς 
Νδομίβ Βδγνογκοιπιηΐ, Νδοῖ δηάο- 
γῆ Απρδῦθη ΥΥΑΓ ΘΓ οἷπ βϑῇγ 86 - 
ἔταϑεῖσον δομεὶ “ὃς ἅμα τῷ ἐσϑί- 
εἰν ἐκκρίνει᾽, Ηΐες Κοπιῖῖ παίἂτ- 
ον αἷς [οἰζίογο Εἰσεπεοδδίς ἴῃ Β6- 



ς 

ἢ 
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κροῦ οὐδὲ λέϑου. καί μοι λέγε᾽ τὸ τοιόνδε λέγεις οἷον 
πεινῆν καὶ πεινῶντα ἐσϑίειν; 

ΚΑ4. Ἔγωγε." 
ΣΩ. Καὶ διψὴν γε καὶ διψώντα πίνειν; 
ΚΑΜ. ΜΖέγω, καὶ τὰς ἄλλας ἐπιϑυμίας ἁπάσας ἔχοντα ὅ 

καὶ δυνάμενον πληροῦν χαίροντα εὐδαιμόνως ξῆν. 
ΧΙΙΧ. ΣΩ. Εὖγε, ὦ βέλτιστε". διατέλει γὰρ ὥσπερ 

ἤρξω, καὶ ὕπως μὴ ἀπαισχυνεῖ. δεῖ δέ, ὡς ἔοικε, μηδ᾽ ἐμὲ 
ἀπαισχυνθῆναι. καὶ πρῶτον μὲν εἰπέ, εἰ καὶ ψωρῶντα καὶ 
κνησιῶντα, ἀφϑόνως ἔχοντα τοῦ χνῆσϑαι, κνώμενον διατε- 10 
λοῦντα τὸν βίον εὐδαιμόνως ἔστι ξῆν. 

ΚΑΛ. Ὡς ἄτοπος εἶ, ὦ Σώκρατες, καὶ ἀτεχνῶς δημη- 
γόρος. 

ΣΩ. Τοιγάρτοι, ὦ Καλλίκλεις, Πῶλον μὲν καὶ Γοργέαν 
καὶ ἐξέπληξα καὶ αἰσχύνεσϑαι ἐποίησα, σὺ δὲ οὐ μὴ ἐκπλα- 15 
γῇς οὐδὲ μὴ αἰσχυνϑῇς᾽ ἀνδρεῖος γὰρ εἶ. 
μόνον. 

ἀλλ᾽ ἀποκρίνου 

Κ41. Φημὶ τοίνυν καὶ τὸν κνώμενον ἡδέως ἂν βιῶναι. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν εἴπερ ἡδέως, καὶ εὐδαιμόνως; 
ΚΑΜ. Πᾶνυ γε. 
Σ 42. Πότερον εἰ τὴν κεφαλὴν μόνον κνησιῷ. ἢ ἔτι τί 

σε ἐρωτῶ; ὅρα, ὦ Καλλίκλεις, τῇ ἀποκρινεῖ, ἐάν τίς σε τὰ 
[ἐχόμενα] τούτοις ἐφεξῆς ἅπαντα ἐρωτᾷ᾽ καὶ τούτων τοιού- 

ἰγδοιί. Βεὶ πε δίειμι ἀΐε Εἰπία ἴῃ 
ἀΐεβοαι Ευΐς͵ 

1, τὸ τοιόνδε λέγεις, πϑιι Πἰοἢ πιϊί 
ἄεπι οδοη (ἀλλ᾽... ἐπιρρεῖν) δσ6- 
Ὀγδηοπίοη Αὐυβάγποϊς. θα ἀδυι οἷο 
ΕΚΙδγαπσ ᾿ἰοεσί ἰπ ἀ6Γ υπίρη [οἱ- 
σοπάρη Απίννοτι: λέγω κτέ. --- ἴ6- 
Β6Γ τὸ τοιόνδε γ6]. 2. 490 Καὶ (124, 9). 

Οδρ. ΧΙΩΙΧ. [0] 1. Εὖγε. Μῖι 
ἀογ Βοβιϊπιη!πρ τὰς ἄλλας ἐπιϑυ- 
μίας ἁπάσας ᾿αΐ 4 Π|1|68 ἀδπὶ ὅο- 
Κναίθβ οἷῃ οἴεπο Β'δ ἃ ζὰπι ΑπρΥ 
Ὀογοϊίεῖ. 

8. ὡς ἔοικε. Ἰπάδπι ϑοκταίῖθβ ἀδπ 
ΚΑ ΚΙ 65 ΠΥ 8ὴ δβοίπϑῃ 482 Καὶ δι8- 
δεβρτοοιθηθη σταπάεδίζ (νοὶ. 489 Α) 
ΖΌ οΥπΠοΥ Ὀτγδασίί, πὶ ἰδπὶ τὐϊί 
ἱγοηίβονου Βοϊοθαπρ βαοΐϊποὺ Εὐπί- 
ΔΟ ]οββαποῖς, ἐΐθ νοῦ Καῖποῦ Οοη- 
ΒΕαυ6Ὼ2 ΖΌΓΡΠΟΚαΟΒγϊοκΚί, 486 Εἰη- 
δοίιοαπ δυῦ πὐϊηθογ ἀδοοηίς ἀερεη- 
βἰᾶπάδ ἈΠΟ ΑΥ ΖῈ πιδοῖθῃ, δ6- 
Κεηπί εἰοῖ ϑοκγδίεβ δἰβ εἰπϑη 80]- 

οἴδθῃ, ἀδγ πὺῦ ἀατγοῖ ἀΐο Οοπδοαθθηξ 
ἀδγ δἰ {{Π᾿ἰοθθη Αποίομί ἀθ5 Κι δ ΠΠ ΚΙῸ 8 
δεοτννα πο ἀϊς Γπίογϑασδθαηρ δῖ 
αἀἸ6565 Οεδίεῖ ἔα ἢγί. 

[Ὁ] 12, Ὡς ἄτοπος εἶ κτέ. ὍοΓ 
Μογννυγῦ ἀογ Οδβοβι δοκοὶ ρίκοῖς 
δέ ἀάγδοῖ Ὀογεσιπεῖ, ἄθη Οορηοσ 
οἰ Ζυβοῦ σπίογῃ. 

ὕεδνον δημηγόρος 8. ο. τὰ 482 Ὁ, 
14, Τοιγάρτοι. Ὀῖα δίατικο β΄ ἢ] .55-- 

ἴογπιοὶ (νοὶ. 471 Ο) ἀΐεπὶ ἄδ:ξυ, ππὶ 
ὦδη Κι, ἀξ βίοι. σεγπ αὐἷξ ἀδπὶ δ6- 
Ιδυαῆῦρσου γογινατῖ δυροίυ πάσῃ Πᾶϊῖο, 
αἱ ΒεΖὰρ δυΐ 482 Ὁ, Ὁ, Ζὰ εοἷποῦ 
Ὀθεϑιϊππιίεη Αηΐννοτί Ζὰ ηδιῃίθθη. 

10. ἀνδρεῖος: ΟΘεαροηβαίζ ξὰ ἐκ- 
σλαγῆναι τι Βοζίοδαπηρ δυΐ 491 Β, 
νυ }} ποῦθῃ Ἃ6Υ φρόνησις τοη Καὶ - 
ΚΙεβ ἔγ ἀθὴ ϑιδδίβπιδῃῃ πΠΌΡ ἀϊΐθ 
Ταρίογκεϊς 8159 Τυρσοπά δηογκδηηΐ 
νυνγά, 26. Ζῇ 50}} ἀΐθβδθ νοὴ Κα! 1 Κ|65 
βαθεῖ θονιδηγὶ ν ογάσδη. 

[Ε] 22. τὰ ἐχόμενα, αδεοϊεϊθ ᾳ6- 
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τῶν ὄντων κεφάλαιον, ὁ τῶν κιναίδων βίος οὗτος οὐ δεινὸς 

καὶ αἰσχρὸς κἀὶ ἄϑλιος; ἢ τούτους τολμήσεις λέγειν εὐδαί- 
μονας εἶναι, ἐὰν ἀφϑόνως ἔχωσιν ὧν δέονται; 

ΚΑ4. Οὐκ αἰσχύνει εἰς τοιαῦτα ἄγων, ὦ Σώκρατες, 
δ τοὺς λόγους; 

ΣΩ. Ἦ γὰρ ἐγὼ ἄγω ἐνταῦϑα, ὦ γενναῖε, ἢ ἐκεῖνος, 
ὃς ἂν φῇ ἀνέδην οὕτω τοὺς χαίροντας, ὅπως ἂν χαίρωσιν, 
εὐδαίμονας εἶναι, καὶ μὴ διορίζηται τῶν ἡδονῶν ὁποῖαι 490ῦ 

᾿ ἀγαϑαὶ καὶ κακαί; ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν λέγε, πότερον φῇς εἶναι 
10 τὸ αὐτὸ ἡδὺ καὶ ἀγαϑόν, ἢ εἶναί τε τῶν ἡδέων, ὃ οὐκ ἔστιν 

ἀγαϑοόν : 

ΚΑΛΑ. Ἵνα δή μοι μὴ ἀνομολογούμενος ἡ ὁ λόγος, 
ἐὰν ἕτερον φήσω εἶναι. τὸ αὐτό φημι εἶναι. 

Σὰ. Ζιαφϑείρεις, ὦ Καλλίκλεις, τοὺς πρώτους λόγους, 

καὶ οὐκ ἂν ἔτι μετ᾽ ἐμοῦ ἱκανῶς τὰ ὄντα ἐξετάξοις, εἴπερ 
παρὰ τὰ δοκοῦντα σαυτῷ ἐρεῖς. 

ΚΑΛ. Καὶ γὰρ σύ, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Οὐ τοίνυν ὀρθῶς ποιῶ οὔτ᾽ ἐγώ, εἴπερ ποιῶ 

- 3 ἦ 

τουτο, οὔτε συ. 

βαίζί, νυνἱἀδγβίγονί ΝΥ ἀδη ϑ'ργδοι- 
ξοῦτααοὶ. 30 δαί Ιδοογαίθβ 6, 29: 

τῶν ἐχομένων γνώσεσϑε. ΠῚ 
διοίοὶ ἀογ ῬῬ]δοηδβϑπιῦβ ΑπϑίοβΖ. 
3. ἃ. ἰκν. ΑΒ. ϑοπεῖ βαρ Ρ]ϑίοπ 
δηίνοᾶοῦ τὰ τούτων ἐχόμενα ΕΝ 
111 889 Ε) οὐδεν τὰ τούτοις ἐφεξῆς 
(ΤΊ. 80 Ο. ῬΆὨΙ], 84 ἢ). 

1. κεφάλαιον οἷπα Ατιϊκοὶ 66]- 
ίεηοεν (468 Α. 472 Ο), ἀοοῖν πἰοϊί 
πορευγδασμ οι. ΓΚαΙ!. δαὶ. ΠΠ 81. 

κιναέδων --- οὗτος ἀδ8β ὈεΚαΠπηΐα 
(τογϑ με) 86) θθθη ἄἀθγ ὙΥΟΙ 8ι- 
᾿ἴηρ6. 
4. τοιαῦτα ἄγων ἄστεα! θο γογννασῖ 

νν]6 οὔϑη 482 ΚΕ. 
1. ἀνέδην νοῦ ἀνέίημι δΌΖυ]οἰΐοη: 

οἶπε Εἰπδομβγδηκαπρ. 
οὕτω ξ 666 }}0 δἷοἷι ὁ ιογ Ζὰ Αἀνϑν- 

Ὀίεπ ΤῊ ἀρ κυίϑολοη δίπη, ννὶα ἁπλῶς 
οὕτω 468 Ο. ἀτρέμα οὕτω ὅ08 Ὁ. 

[496 ΑἹ 9. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν. σα]. 
Κνὶι. 44 Β. Αὐοὶὶ εἰΖὶ νυῦγάο ἀδ85 
Ζαρεοειᾶπάηϊς, ἀ88 ΚΔ ΠΠ|{π|68 πιδόπϑη 
τὸ ἀδείο, ἴῃ ΕΌγπι οἴη ον Εἰπεομγᾶπίζαρ 
ἀον ἡδοναί κπἰοδί Σὰ βϑρᾶϊ Κοηιπιοῃ. 
ον ἀερεηδίδπαά ἀεν Τὐηιογβυοπαης 
φοπορηίκγίτγί ἰοῦ πὰ ἴῃ ἀογ ΕὟδρα 

3 3 τ ’ Ψ ; 9 - 5 , 
αλλ, ὦ μακάριε, αϑρει, μη οὐ τοῦτο ἢ τὸ 

ΠΔΟἢ ἀογ ΙΔδη ἰτᾶϊ οὐον ἄφῃ [Ππ|6Γ- 
βοιἰεά ἀθ5. Απρεπονεπ ἀπά Οαίθση. 

12. ἀνομολογούμενος ἴδι πἰοκί νοῃ 
ἀνομολογεῖσϑαι ΔΌΖυ]οἰἰθη, νγϑίομθ5 
ἀἰε Βεἀδυίαπρ Πδί οἷη Ζυρεϑιδπαπίϑ 
ϑοῦθη οάδγ ννϑάθγ 6 η νν]6 Τεδοῖ, 
164 Ο, βοπάδγη σοπ ὁμολογούμενος 
ἴῃ Μογοϊπάυπρ τἶς ἀδηὶ α ρΥἱνδίϊ- 
ναπὶ (ἴῃ δ᾽ οἷ αἰ οἢ τ ἀθογοὶ πβιϊππι6ηἀ). 
Κα Κι 65 οὔεηθατγίὶ ἀυτοῦ ἀΐοβαη Αα5- 
Βργυοῖ αἀἷθ ΗΔ εἰοϑἰ Καὶ βεῖπ θα θ 6 - 
Κοπβ «ὰπὰ Ζοϊὶσί, ννυνῖθ ννϑηὶσ δ ἴῃ 
ΥΔΕγθ ας ἀδ8 οὉ ἀδγ Ταρΐἕεγκοϊς 
νογαϊθηΐ, 

11. Ζ4ιαφϑ είρεις τοὺς πρώτους λό- 
γους ννὶς Ῥτοῖδρ. 860 Α: διαφϑε- 
ροῦμεν τὰς ἔμπροσθεν ὁμολογίας. 
ΗΐοΡ Ὀαζίθῃις δος ϑοκγαίθβ δυΐ ἀϊΐθ 
νοῃ Και Κι ος βοὶρθϑὺ δυβρεβρτοσί θη 
Αὐδιομί, ΠῸΓ βαρβεη Ζᾷ νυ δ, ννἃ8 
βϑἷη8 Πεθογξουσαης νυ Γ ΚΙ ΪΟ 861." 

1ὅ. ἱκανῶς --- ἐξετάξοις πἰν Εὔοκ- 
δἰοῆντ δυΐ 487 ΚΕ: ἐαν τι σὺ ἐν τοῖς 
λόγοις ὁμολογήσῃς μοι βεβασανι- 
σμένον τοὺτ ἤδη ἔσται ἱκανῶς. 
ἽὨ ] 11. Καὶ γὰρ σύ. Ὁϊς Ζανίοῖ- 

δαῦς ἀ65 ρσἰοεϊσῃοη γογνναγία Ὀοαζουρσί 
ἀΐς Εππιρβηα! οἰκεῖς ἀ65 4 }}1Κ|68. 
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3 ὔ ᾿ ’ ’ . - ἤ δ Α - Ἁ 4 

ἀγαϑόν, τὸ πάντως χαΐέρειν᾽ ταῦτα τε γὰρ τὰ νῦν δὴ αἶνι- 
᾿Ὶ 4 Ἁ ’ ’ “« χϑέντα πολλὰ καὶ αἰσχρὰ φαίνεται συμβαίνοντα. εἰ τοῦτο 

οὕτως ἔχει, καὶ ἄλλα πολλα. 
ΚΑ4. Ὡς σύ γε οἴει, ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Σὺ δὲ τῷ ὄντι, ὦ Καλλίκλεις, ταῦτα ἰσχυρίζξει ; ὃ 
ΚΑ44. Ἔγωγε. 

ξοντος ; 

ΚΑ4. Πάνυ γε σφόδρα. 
ἼΣΩ. Ἴθι δή μοι. ἐπειδὴ οὕτω δοκεῖ. διελοῦ τάδε". ἐπι-- ιὸ 

στήμην που καλεῖς τι; 
ΚΑ... Ἔγωγε. 

Ι,.. ΣΩ. ᾿ἘἘπιχειρῶμεν ἄρα τῷ λόγῳ ὡς σοῦ σπουδά-- 

ΣΩ. Οὐ καὶ ἀνδρείαν νῦν δὴ ἔλεγές τινα εἶναι μετὰ 
ἐπιστήμης ; 

Κ44. Ἔλεγον γάρ. 
ΣΩ. ά4λλο τι οὖν ὡς ἕτερον τὴν ἀνδρείαν τῆς ἐπι- 

στήμης δύο ταῦτα ἔλεγες ; 
ΚΑΜ4. Σφόδρα γε. 
ΣΩ. Τί δέ; ἡδονὴν καὶ ἐπιστήμην ταὐτὸν ἢ ἕτερον; 
ΚΑΑ4. Ἕτερον δήπου, ὦ σοφώτατε σύ. 
ΣΩ. Ἦ καὶ ἀνδρείαν ἑτέραν ἡδονῆς; 
ΚΑΜ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Φέρε δὴ ὅπως μεμνησόμεϑα ταῦτα, ὅτι Καλλι- 

1. αἰνιχϑέντα Ὀοζοϊοϊποί ἀΐα 
ΨΟΥΒΟΥ ἀδγροϊορίοπ Οοπδοαυθηζοπῃ, 
Ἰπβοΐεσσῃ ϑοκγαίθβ οἱπῖσα βορτίῆε 
ΤΟΝ ἀηπροάδυίοί 815 διυσσοθρτοοίη 
αἴ: 
4. Ὡς σύ γε οἴει: δνίοῃποπά, 

νυν2ὶο 478 Β. )]1Ά6 [οἰρεπάς ΕἾαρ ἀ685 
ϑοκγαίεβ σϑῆί ἀδγδαυΐῖ, οὐ Κα Κ|θ8, 
ΘΠ ΘΓ αἶα επρεδεοαυίείεη Οοπδ6- 
ᾳυαδηζΖθη Ζυγοκννοῖδῖ, ἀοοἢ δαΐῦ δεϊ- 
ΠΕΡ οὐΐξεη Βεπδυρίαπρ ὑεδίοῃί. 

Οαάρ. ἴ,. [Ο] 1 ῃ ἄδη Απίνογίθῃ 
ἀ65 4} Π1|66 151 ἀϊο Εἰ ἰβοἰδάδη οὶ 
πηὰᾶ Ζυνογβι ἢ ΠΟΙ ΚοΙ σὰ Ὀοδοδίθδη, 

10. διελοῦ: ννϑ}} 65 βίο απὶ {Ππίοτ- 
δοιμοϊάαηρ νοῦ Βαρν θη Βδηάο]0, 
θδζὰ ρσοδόνγί, ἀδε8 πιδῃ δ'6 σϑῆδα 
πῃ Αὐρο ἔδεβί. ᾿ 

18. νῦν δὴ ἔλεγες, ἰπδοΐοεγη [Κ4}}}- 
ΚΙ66 491 Α. Β ἀΐε ἀνδρεῖοι υπά φρό- 
νιμοι ξυβδπιιμεηβοδίε ἰς Ὠαίία. 

10. ὡς ἕτερον. Μδη ογνναγίοί ἀθῃ 
Ζαεαίζ γοη ον: ἀοοσὶ δίοιί Ὀἰδννοῖ ! θη 

δος οἷη Αἀϊοοιύν οὐπο Ῥαγίἰοἷρ, 
ἃ8 αὐβοϊαίογ Ασουδαίϊν νυνῖο Ρχγοίδᾷ. 
828 Β: ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὄντιν᾽ 
οὐχὶ ἁμωσγέπως μετέχειν αὐτῆς. 

Ὁ] 20, ὦ σοφώτατε σύ. Και ὶ- 
168 Ὑ}}}} ἀδθη ϑοϊγαῖθβὲ ζΖυσοοῃίννοϊὶ- 
861, γΥ6}] δΥ ἱδπ οἴννδα γ8η2 ϑϑὶ δδ- 
ψουβί η ἀ] οἴ ἔγαρο. ΑἸ] οΐη Κα! - 
ΚΙ68 δε  δδεῖ ἀατγίϊε σοπβδαποπίοτν ἮΝ εἶδθ 
ποῦδη ἄἀδπὶ Θαΐδη, ννπη ἀΐθβοθ ἱπ 
ἀεγ ἡδονή δαίσομοη 80}}, Καΐπο ἐπε- 
στήμη ἀπά ἀνδρεία Ἀπετκδηπδῃ. 
εν πιϊί 4907 Ὁ ὑερίπποπάθ Βοννοὶβ 
δι ζί δ'οἷῖ δυῖ ἀΐδεοη ὙΥ ἀογβργαοὶ. 

28. ὅτι Καλλικλῆς ἔφη ᾿Αχαρνεύς. 
16 Εἰηραπρβέογσπιθι σοῦ γοῖϊκΚαθα- 
80] ὔδδοη ογίογάογι ἀἰθ Αὔραρθ ἀ65 
Βεπιοθ, 88 νυϑϊοθπὶ ἀν Απίγϑῇ- 
Βίδ [ον δίδιμίθ. τοὶ ἀϊς ΕὐΥπια- 
Πγαπρς ἀθ5 Απίγδρβ οὐδν Βοβοῦ 8668 
ννυυγάο ἀΐοβοῦ Τὰ ἀδα Οεἀδοβίηϊᾳ 
Ὠχὶγὶ ὑπὰ 20Γ ατυπάϊαρο νυοὶίογοῦ 
γε μδηάϊαησοη δοιιδοιῖ, 80. νυνυἱγὰ 
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κλῆς ἔφη ᾿ἀχαρνεὺς ἡδὺ μὲν καὶ ἀγαϑὸν ταὐτὸν εἶναι. ἐπι- 
στήμην δὲ καὶ ἀνδρείαν καὶ ἀλλήλων καὶ τοῦ ἀγαϑοῦ ἕτερον. 

ΚΑ4. Σωκράτης δέ γε ἡμῖν ὁ ̓ 4λωπεκῆϑεν οὐχ ὁμο- 
λογεῖ “ταῦτα. ἢ ὁμολογεῖ; 

ΣΩ. Οὐχ ὁμολογεῖ οἶμαι δέ γε οὐδὲ Καλλικλῆς, ὅταν Εὶ 
αὐτὸς αὐτὸν ϑεάσηται ὀρθῶς. εἰπὲ γάρ μοι, τοὺς εὖ πράττον- 
τας τοῖς κακῶς πράττουσιν οὐ τοὐναντίον ἡγεῖ πάϑος πε- 
πονϑέναι;: 

ΚΑ4. Ἔχγωγε. 
ΣΩ. ἶ49φ᾽ οὖν, εἴπερ ἐναντία ἐστὶ ταῦτα ἀλλήλοις, 

ἀνάγκη περὶ αὐτῶν ἔχειν ὥσπερ περὶ ὑγιείας ἔχει καὶ νό- 
δου; οὐ γὰρ ἅμα δήπου ὑγιαίνει τε καὶ νοσεῖ ὁ ἄνϑρωπος, 
οὐδὲ ἅμα ἀπαλλάττεται ὑγιείας τε καὶ νόδου. 

ΚΑ... Πῶς λέγεις; 

ΣΩ. Οἷον περὶ ὅτου βούλει τοῦ σώματος ἀπολαβὼν 
σχόπει. 
ϑαλμία; 

ΚΑΜ4. Πῶς γὰρ οὔ, 
ΣΩ. Οὐ δήπου καὶ ὑγιαίνει 
ΚΑ... Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 

γε ὅμα τοὺς αὐτούς; 

ΣΩ. Τί δέ; ὅταν τῆς ὀφθαλμίας ἀπαλλάττηται, ἄρα 
τότε καὶ τῆς ὑγιείας ἀπαλλάττεται τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τελευ- 
τῶν ἅμα ἀμφοτέρων ἀπήλλακται; 

ΚΑ... Ἥκισϊά γε. 
ΣΏ. Θαυμάσιον γάρ,, οἶμαι, καὶ ἄλογον γίγνεται" ἦ γάρ; 
ΚΑ. Σφόδρα γε. 

δος ΠῖοΓ αἷΐ ἀεν Βεμδυρίαπρ 465 
ΚΑΙ ΚΙο6 νογίδγοη (μεμνησόμεϑα). 
Ὗγεας ϑοκγαίοβ ἴῃ Βοϊίογοη οί γΖα 
8, νἱ] ᾷιεαογῃοῖ! Καὶ ΠΠ||65. αἰ Εὗπι- 
Ρβπα! ἰοἢ Κεῖ. 

ὥ. τοῦ ἀγαθοῦ ρμϑεεῖ εοἷροπί οι 
πἶοδο ἰπ εἶπα Ζυβδιπιπιοηΐδββοη ας 
γνϊοάον ποίας (ὅπως μεμνησόμεϑαὶ) 
ὧδγ νογβουροιθηάθη ϑ8ιΖα, ἀϊθ δὺ5- 
ἀγῦοκ οὐ ποῦν ἀϊς ὙοΥδο δ ἀοημοῖί 
ἄεν ἐπιστήμη ὑππὰ ἀνδρεία γοη ἀδγ 
ἡδονή (ἄειι ἡδύ) πὰ πὰ πιο θ 8 Γ 
ἀατοῖ ἀϊς Ὀεμδυρίείε ΙΔδη(ἰιᾶΐ ἀς8 
ἡδύ ππὰ ἀγαϑόν δυσὶ γοη ἰοἰζίογθιι 
ἐπί αϊίοθη. Ὀ 6868 ΜΙ οΙ ο δὰ ἀατγζιο 
πἰοδέ θΐθη. 3, ἃ. κυ. Απ. 

[ΕἸ 6. αὐτὸς αὑτόν: 5δ[οῖι 56] 08, 
ἃ. ᾿ι. δβοῖπὸ οἷρθοηθ Απδομί, . 

10. ἐναντία: ἴῃ ἄογν ορῖκ οοη- 
(γᾶγα, ἷογ σοῃίγδαϊοζογίδοια αοροη- 
δ (26. 

156. ἀπολαβών, αδδοϊωῖε: σεϑοπάοτγί, 
ἀ.}". 'π Εἰ πΖοίηθη, Βοβοπάδγθ. Υρ]. 
ϑίδαί ΠΠ1|892 Ο: ὥσπερ οὖν οἱ ἀδύ- 
νατοι λέγειν, οὐ κατὰ ὅλον, ἀλλ᾽ 
ἀπολαβὼν μέρος τι πειράσομαί σοι 
ἐν τούτῳ δηλῶσαι. θεΓ Οϑομποιῖϊν 
τοῦ σώματος ἰᾶησί δ νοῦ περὲ 
του (μέρους) βούλει. 

[496 Α] 16. ἄνϑρωπος ἱγτρεπὰ οἵπ 
6 ἸΘ σοῦ; πιὸ δηάογοη Ὑογίθῃ: 
80.606 Κυδηκιοὶ δ |6 Κοπιπιθη ΥΟΥ. 

Φῦ, γίγνεται: ἄεΥ Οδάδηκθ, 80 
δΔυδσοβργοοΐθη, δπίμᾶ] οἴη Ὑ ἰάογ- 
δρτπαι. [πὶ Ὁ. ἀενγ Οοηϊαποίϊν, ππὶ 

νοσεῖ που ἄνθρωπος ὀφθαλμούς, ᾧ ὄνομα ὀφ- 496 

Β 
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ΣΩ. ᾽41λλ᾽ ἐν μέρει, οἶμαι, ἑκάτερον καὶ λαμβάνει καὶ 
ἀπολλύει: 

Κ4.72. Φημρί. 
9 κ1 . 

ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ ἰσχὺν καὶ ἀσϑένειαν ὡσαυτωῤ: 
ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. Καὶ τάχος καὶ βραδυτῆτα; 
ΚΑΜ. Πανυ γε. 

3 3 
ΣΩ. Ἡ καὶ τἀγαϑὰ καὶ τὴν εὐδαιμονίαν καὶ τἀναντία 

τούτων, κακά τε καὶ ἀϑλιότητα. ἐν μέρει λαμβάνει καὶ ἐν 
μέρει ἀπαλλάττεται ἑκατέρου: 

ΚΑ14. Πάντως δήπου. 
τ 

ΣΩ. Ἐὰν εὕρωμεν ἄρα ἄττα, ὧν ἅμα τε ἀπαλλάττεται 
»Ἤ χὰ -" [χά Φ - [4 3 Ἥ ἦ ἄνϑρωπος καὶ ἅμα ἔχει, δῆλον ὅτι "ταῦτά γε οὐκ ἂν εἴη τό 

3 .] Ὶ 2 

τε ἄγαϑον καὶ τὸ κακὸν. 
σκεψάμενος ἀποκρίνου. . 

6 “- ας“ Φ ἤ 

ὁμολογοῦμεν ταῦτα; καὶ εὖ μάλα 

ΚΑΜ. ᾿᾽4λλ᾽ ὑπερφυῶς ὡς ὁμολογῶ. 
11. ΣΩ. Ἴθι δὴ ἐπὶ τὰ ἔμπροσϑεν ὡμολογημένα. τὸ 

α«ὦ Ξ“᾿ ’ 6 Α ἬἌ 43 Ἁ 9 Ὶ Ὶ πεινῆν ἔλεγες πότερον ἡδὺ ἢ ανιαρὸν εἶναι; αὐτὸ λέγω τὸ 
. πεινῆν. 

10 

1ὅ 

ΚΑΑ. ᾿Δνιαρὸν ἔγωγε᾽ τὸ μέντοι πεινῶντα ἐσϑέξιν ἡδύ. 20 
ΣΩ. Καὶ ἐγώ᾽ μανθάνω" ἀλλ᾽ οὖν τό γε πεινῆν αὐτὸ 

ἀνιαρόν. ἢ οὐχί; 
ΚΑ... Φημί. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ τὸ διψῆν; 
ΚΑ4. Σφόδρα γε. 
ΣΩ. Πότερον οὖν ἔτι πλείω ἐρωτῶ, ἢ ὁμολογεῖς ἅπα- 

σαν ἔνδειαν καὶ ἐπιϑυμίαν ἀνιαρὸν εἶναι; 
ΚΑΑ. Ὁμολογῶ, ἀλλὰ μὴ ἐρώτα. 
ΣΩ. Εἶεν διψῶντα δὲ δὴ πίνειν ἄλλο τι ἢ ἡδὺ φὴς 

δἶναι; 

δυδζυιάτγάοϊκοι, 4858 65. ἱπ ἀογ ὟΡ γ- 
ΠἸ Βκοῖο πον 80 ἰϑ(. 

[0] 14. καὶ εὖ μάλα σκεῴῳ. Μίι 
ἀΐοθδο ΕΌσποὶ δοῆΐ ϑοκγδίθβ δυῦ 
ἀϊο ὙΥΙΟΒ Κα ἀν Εἰ ηἰδοποϊ απ 
ΔΓ ΟΙ Κ 58:10. 

δρ. ΚΙ. [0] 18. αὐτὸ λέγω τὸ 
πεινὴν [ὕρι ϑοϊκιγδίος ϊηΖα, ἀδιὶΐ 
ΚΑΙ ΚΙ65. πίον ρ] οἷο δὴ ἀἶδ 561}- 
Ἰαῃρ ἀε8 Ηυηρογα πιῖΐ ἀθηκθ. 6 
Ὧ886 ἰδπὶ ἀδ5 ἰαρ, Ζοὶρί βεῖπο Απί- 
υνοσῖ, ἰῃ ἀδγ οἵ βοἢ. ἀυγοῦ οἴποη 

Ζυδαίξ ἀἴ6865 ϑ'ΠΠ 68 2 νΟΓΥΥΔΏΓΘΩ 
Βυο τ. 

[0] 21. ἀλλ᾽ οὖν: εἀοερέδι!ϊα, 
δον αὐϊί γέ νοτθυπάθη. Υε]. δ00 Β 
ἃ. Ζὰ Αροὶ]. 270: ἀλλ᾽ οὖν δαιμό- 
νιά γε νομέξω κατὰ τὸν σὸν λόγον. 
84 ΚΗ. Ργοίδρ, 827 Ο: «ἀλλ᾽ οὖν αὖ- 
ληταί γ᾽ ἂν πάντες ἦσαν ἱκανοί. 

20. σφόδρα γ8 ννῖα ἀπίδη Εὶ μά- 
λιστα πδομάγι οκ|ῖομο Βοϊαδαην. Ζα 
Κι. θέ, ὅ, 4. 

Φ8., ἀλλὰ μη ) ἐρώτα: ννεἰίοτο ΕὙδροα 
ο'ἱηα ρον δθ5ϊ8. 

20 

80 
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ΚΑ44. Ἔγωγε. 

189 

ΣΩ. Οὐκ οὖν τούτου οὗ λέγεις τὸ μὲν διψῶντα λυ- 
πούμενον δήπου ἐστίν: 

ΣΩ. Τὸ δὲ πίνειν πλήρωσίς τε τῆς ἐνδείας καὶ ἡδονή; 

ΣΩ. Οὐκ οὖν κατὰ τὸ πίνειν χαίρειν λέγεις: 

Κ4.4. Ναί. 

ΚΑ. Ναί. 

ΚΑ. Μάλιστα. 
ΣΩ. “ιψῶντά γε; 
ΚΑ. Φημί. 
ΣΩ. Μυπούμενον ; 
Κ41. Ναί. 

ΣΩ. ἰσϑάνει οὖν τὸ συμβαῖνον, ὅτι λυπούμενον χαί- 

ρειν λέγεις ἅμα, ὅταν διψῶντα πίνειν λέγῃς; ἢ οὐχ ἅμα 
16: τοῦτο γίγνεται κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον καὶ χρόνον εἴτε ψυχῆς 

εἴτε σώματος βούλει; οὐδὲν γάρ, οἶμαι, διαφέρει. ἔστι ταῦτα 
κ᾿ ᾿» 

ἢ ου; 
ΚΑ. Ἔστιν. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν εὖ γε πράττοντα κακῶς πράττειν ἅμα 
ἀδύνατον φὴς εἶναι. 

ΚΑ44. Φημὶ γαρ. 
ΣΩ. ᾿Δνιώμενεν δέ γε χαίρειν δυνατὸν ὡμολόγηκας. 4971 

. ΚΑ 3. Φαίνεται. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα τὸ χαίρειν ἐστὶν εὖ πράττειν οὐδὲ τὸ 
45 ἀνιᾶσϑαι κακῶς, ὥστε ἕτερον γίγνεται τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαϑοῦ. 

ο΄ ΚΑΛΖ. Οὐκ οἶδ᾽ ἅττα σοφίξει. ὦ Σώκρατες. 
ΣΩ. Οἶσϑα. ἀλλὰ ἀκκίξει, ὦ Καλλίκλεις᾽ καὶ πρόιϑέ 

γὲ ἔτι εἰς τὸ ἔμπροσϑεν -- 
ΚΑ. Ὅτι ἔχων ληρεῖς; 

4. τούτου οὗ λέγεις: δὴ ἀΐοδαπι 
Απδάτγυοκ διψῶντα πίνειν υπίοτ- 
βοϊιεϊάοιῖ ϑβοϊκγαίθβ αἶα δοϊάθῃ Βε6- 
Το, τἀπὶ [ἂν οάθη ἀδ88 ΔΙ] σοἤιεϊπα 
γϑἀϊσας ζὰ βδείζοη. δ΄᾽ὋαῪ Οδηογδὶὶ- 

δἰγαηρ ἀδ5 σϑηζθη Αὐδβάγυςκβ, ννοΪ- 
οἷο αἱ Ψψεογδί πάθης νοῦ ϑΟὮπΙΟΓΖ 
πὰ [,πδΐ ἴῃ αἴθοπι Ασα δυβδρυ ἢ, 
[οϊςὲ Ὀπίσῃ. 
[ΕἸ 16. εἴτε ψυχῆς εἴτε σώματος. 
δ ἀδη Βαννοὶβ 1δί 65. οἰπουϊοὶ, οὗ 
1μυδὶ υπὰ ΒΟ ΠΙΕΥΖΣ 69 οἴννδβ ΠῸΓ 
ΚΚΟΥρου ἰο65 ΟὐΟΥ 815 εἴννδϑ Ῥεν- 

οἰ βοῖο5 δηροβοῆοπ ννογάσπ, [ὕγ ἀϊα 
Ῥεγοδο!ορία πἰονί. Αὐδγ εἶον Κοιηέ 
65 Πὺγ δυΐ αἷε Νβαίυνγ ἀογ Βερτ 
8ῃη ὑπὰ ἀΐε Μεγοίπάυπρ ἀεγβοίθοῃ 
ἴῃ ἀογ Εϊΐπδοὶς ἀ68 ΟΥίδβ απὰ ἀδΡ 
Ζεῖς, ννοάυγος 516 δῖον νοῇ ἰθῆδθῃ 
οἷο ροροηβοῖἶσ ᾿ΔΌ ΒΟ δ Ζοπά θη 
Βερστιῖδ ὑπιογβοδοίάθη. 

[191 Α] 26. Οὐκ οἷδ᾽ ἄττα σοφίζξει. 
Ὀόγβθ α νογννυτῖ ννῖο 488 4. ϑεῖῃμθ 
Νίςάογαρα δυσὶ Καὶ ΠΚ|65 δῦ ἢ 511 
ὑηὰ 5815 Β ἀαυτγοῦ ϑομπιδῆθηρ δυῖ 
ἀϊς Μεοίμοάς ἀεβ ϑοκγαίδοε: ζὰ γοῦ- 
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ΣΩ.. Ἵνα εἰδῇς, ὡς σοφὸς ὦν μὲ νουϑετεῖς. οὐχ ἅμα 
Β διψῶν τε ἕκαστος ἡμῶν πέπαυται καὶ ἅμα ἡδόμενος διὰ τοῦ 

πίνειν; 

ΚΑ... Οὐκ οἶδα ὅτι λέγεις. 
ΓΟΡ. Μηδαμῶς, ὦ Καλλίκλεις, ἀλλ᾽ ἀποκρίνου καὶ ὅ 

ἡμῶν ἕνεκα, ἵνα περανϑῶσιν οἵ λόγοι. 
ΚΑΜ. ᾿4λλ᾽ ἀεὶ τοιοῦτός ἐστι Σωκράτης, ὦ Γοργία" 

σμικρὰ καὶ ὀλίγου ἄξια ἀνερωτᾷ καὶ ἐξελέγχει. 
ΓΟΡ. ᾿Δ4λλὰ τί σοὶ διαφέρει; πάντως οὐ δὴ αὕτη ἡ τιμή, 

ὦ Καλλίκλεις" ἀλλ᾽ ὑπόσχες Σωκράτει ἐξελέγξαι ὅπως ἂν 10 

βούληται. 
ΚΑΛΔ. Ἐρώτα δὴ σὺ τὰ σμικρά τε καὶ στενὰ ταῦτα, 

ἐπείπερ Γοργίᾳ δοκεῖ οὕτως. 
111. ΣΩ. Εὐδαίμων εἶ, ὦ Καλλίκλεις, ὅτι τὰ μεγάλα 

μεμύησαι πρὶν τὰ σμικρά᾽ ἐγὼ δ᾽ οὐκ ὥμην ϑεμιτὸν εἶναι. ιῦ 

ἀδοκθη. [ἢ ἀΐεθοπι ϑ1πη δηγί Καὶ ἃ]- 
Εἰκ|6 8 ἔογτί, δα οῖ πδομάεπη ϑ'οκγαίθβ 
ἵδη ταὶ ἔδῖπον Ἰγοπὶθ (“ἀπ {π80 ΠΌΓ 
80, δἷβ νυϊεδβίοδί ἀὰ ἡΐο τ᾽) ἃ. 5. νυν.) 
Ζᾷπι Απίννουίθη Ζὰ θαννοροη δυο ία. 
Κ. νἱνγς δεῖῃ ῥ᾽ απιρεβ ὅτι ἔχων λη- 
ρεῖς: (νΥ61}} ἀὰ 50 'π ἄδη Τὰρ πἷη- 
δἰ ηβοϊνναῖΖοδί)) Ζνυνίϑοῦθη ἢἰπεαὶπ, 
νυνοάυγο δ᾽ οἢ ΔΌΘΥ ϑοκγαίοα πἰοιΐ 
ΔΟΌΠαΙίθη 888, ἀΐα οὐδ! ίθπο Ζπ- 
γα ίννοἰδαηρ, νυ δῆ π δ ἢ πιΐΐ δο ἢ ἢ 6ἱ- 
ἀδπάον Ἰγοηΐα (“ννῖθ ννοΐβα ἀὰ πιϊοὶ 
Ζυτοοδίννοἶδοβί ), 80 ἀοοσῖὶ ἴῃ δδί- 
"ον ΕΌΓΠπι Ζυγ οἰ ζα ννεΐδοη. ΤὐθΌΟΥ 
ὅτι ἔχων ληρεῖς 8. τὰ 490 Εἰ (124, 
8). δ ΐ6β}!ὸ ϑαίζέογπι, ννυῖθ ᾿ΐου, 
Ἐπιμγὰά. 296 Ο: οὐκ ἀποκρινεῖ, 
ἔφη, πρὸς ἃ ἂν ἀεὶ ὑπολαμβάνῃς, 
ὅτι ἔχων φλυαρεῖς καὶ ἀρχαιότερος 
εἶ τοῦ δέοντος (ννοῖ! ἀπ αἰδαγη ὈΪδί, 
υνἱα οἷῃ δος ἮΝ οἱ). 

[Β] 4. Οὐκ οἷδα ὅτι λέγεις. ἸΚΔ]- 
ΚΙ6 5 δἰονὶ 88 ἀν πουϑη  ἐπάυσπρ 
ἀδηβοιθθη Θ' 85 Πογνογροῖθη, ἄθη 
Βοκγαΐθε οὔδη (ἕτερον γ. τὸ ἡδὺ 
τοῦ ἀγαϑοῦ) Ὀεογοὶία σοζοροη δΒιδΐ. 
θάδγαπι ννεϊσογί δ΄ δ'οῖ υυϊδάθγῃο]ί 
Ζὰ δηίτνογίοη ππα οἷδί ἀδάυτοῖ Ζὰ 
δγΚδῆπθῃ, ἀδ88 6 ἀ85 Οὀβρυδοῖ ρδπξ 
ΔΟΡΥΘο θη υν]]}}. 

ὅδ. Μηδαμῶς ετρᾶπζοα οὕτω ποίει. 
ὨΔ85 ΟοΥρίδδ 4185 ϑογπ {16 οἰ γῖτ, 
ὀπίδρτίοι σὰπ2Ζ ἀ6γ ἰδ ἱπιὶ Ὠΐδ]οὸρ 
ξυρονῖθβοηθη Κ0]1]6, γνογπιῦσο ἄθγθῃ 

ΘΓ ΥΟΙ͂ βοΐποη δοϊάθη Οδδίππυηρ- 
δοποββοὴ ἀστοὶ ρογϑδη]οῖα Ἦ τάς 
δον δυβζαϊοῆποί, 353. Εη]. 9 18. 
θοοῖ χοῖσέ ἀον Ζαυβείζ ἕνα π. οἴ λ., 
ἀδ85 65. πὶ ἢν ἀπ ἄδῃ δ ΒΖΓ η 
Απηδίδπά, αἷ ὑπὶ ἀΐο ϑ'δοῖς ζὰ 
{πη ἰ5ΐ. 

9. τιμή νοη ἄδι σοῦ οἴ δη ὅ6- 
Ὀτγαυοῆθ ἀδγ ϑοϊδίζαπρ ἀδν ϑίγαΐδ 
Πεγροποῖοπ, δον ρ]οϊ οἰ δάδα - 
ἰοπὰ πιὶΐ: ἀδα 8 ηἷοπί ἀοαῖπθ 
Βομυ]ά, οὐδῦ 68 κοι πιί πἰσμί 
δυῖ ἀοΐη ες Βοοἢ παηρ. 

10. ὑπόσχες τι ὑπ. σεαυτόν. Μεὶ. 
Ζὰ παρασγεῖν 4566 Β υπὰ 478 Ὦ. 

[Ὁ] 12. Καὶ ΠΣ ΚΙῸ 85 δαὶ δἷοἷι Ζνυδγ 
ἀαυτοῖϊ ΟοΥγρίαβ Σὺν Εἰ ογίβοίζυπρ ἀ65 
Θεερτγδοῖα Ὀοβίϊπηπηθη, δῦογ πἰσδί 
οἶπα ννἱϑαογῃοϊίθη Αὐδβάγαοκ ἄἀοΓ 
Οογοϊζεοϊ. 

στενά οπρἰιογεῖσ, ΚΙεοϊη] οι, δηΐ- 
Βργθο οηὰ ἀἄογ 486 ὮὉ δυδρεβρσοοῖνο- 
Ὧδη Αποίοί δεν ἄδθῃ Οὀροπδδίζ 
σου ῬΠοβοριἶα ἀπὰ Το]. 

Ολρ. 1.11. 14. τὰ μεγάλα με- 
μύησαι πρὶν τὰ σμικρά. Βεὶ ἄδη 
ΕἸουδί πἰδοῆοη Νγειογίθη τυυγάσδπ 
ζυννοὶ Ατίοπ, αἶα σγοβζθὴ πηὰ ἀϊςα 
ΚΙοΐπθη, υπίογβο ίθάασπ. Απ ἄδ 
στοβζοῃ ἘΠ δείζυρα, νυϑϊοιον δηὶ 20. 
Βοδάγοπιϊοηῃ (ἴπι ϑορίοπιο) ἄδη 
Τα ος. πϑδοῖι Ἐ]Πουεῖς ΤΉ γίο, ἀπνίίο 
Νίοιαπὰ Τῆηοὶ ποῆπιθη, ἀον πἰομί 
γΟΥ ΟΣ ἴῃ Αἰἴθη βοἰδοί ἀϊο Κἰοῖποπ 



16 τῶν δὲ οὔ. 
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φ ὦ 

ὅϑεν οὖν ἀπέλιπες, ἀποκρίνου, εἰ οὐχ ἅμα παύεται διψῶν 
ἕκαστος ἡμῶν καὶ ἡδόμενος. 

ΚΑ. Φημί. 
3 ψ « “« “« 

ΣΩ. Οὐκ οὐν καὶ πεινῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιϑυμιῶν 
ὅ καὶ ἡδονῶν ἅμα παύεται; 

ΚΑ. Ἔστι ταῦτα. 
3 - - “ - 

ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ τῶν λυπῶν καὶ τῶν ἡδονῶν ἅμα 
παύεται; 

Κ442. Ναί. 

ΣΩ,. ᾿Δ4λλὰ μὴν τῶν ἀγαϑῶν καὶ κακῶν οὐχ ἅμα παύ- 
ἑται, ὡς σὺ ὡμολόγεις" νῦν δὲ οὐχ ὁμολογεῖς ; 

ΚΑ. Ἔγωγε᾽ τί οὖν δή; 
ΣΩ. Ὅτι οὐ ταὐτὰ γίγνεται, ὦ φίλε, τἀγαϑὰ τοῖς ἡἠδέ- 

σιν οὐδὲ τὰ κακὰ τοῖς ἀνιαροῖς. τῶν μὲν γὰρ ἅμα παύεται, 
» 53 ϑι ἢ ἐν» ., δῳ 7 »ν 3 ν 

πὼς οὖν ταῦτα ἂν ξἴη τὰ ἡδεα τοῖς ἀγαϑοῖς 

ἢ τὰ ἀνιαρὰ τοῖς κακοῖς; ἐὰν δὲ βούλῃ, καὶ τῇδ᾽ ἐπίσκε- 
ψαι οἶμαι γάρ σοι οὐδὲ ταύτῃ ὁμολογεῖσθαι. ἄϑοει δέ᾽ 
τοὺς ἀγαϑοὺς οὐχὶ ἀγαϑῶν παρουσίᾳ ἀγαϑοὺς καλεῖς, ὥσπερ 
τοὺς καλοὺς οἷς ἂν κάλλος παρῇ; 

οὐδγ νογθογεϊίθπάθη ὟΥ εἴδη (μύησις, 
κάθαρσις, προτέλεια) ἰῃ Μοπαί 
Απιδοδίογίου (ΕΌΓΌΔΥ) οπιρίδηρθοη 
μδείί(6. Ῥαγοῖ ἀΐἶδβ6 ννυγάθ δ΄ ΖῈΓ 
ἘΠϊηννοϊδαηρ ἴῃ ἀΐο ρστοβζοη Νέγείο- 
τίϑῃ νογθογοϊίοί ἀπὰ αἰ5 Εἰ ροννοὶῃ- 
(6ΓὙ (μύστης) ΖΓ ἐποπτεία, ἀδπι Αη- 
βΒοιιδῦθη ἀ6Γ σοϊοῖπιπἴνο 6 η Η61116- 
(πᾶμε υπὰ Ζυγν Το πα ἢ πι6 ἃη ἀδῃ 
ΒοΣ σοῦ ἩΗδηάϊαπρσεη, αἷς 510} δὴ 
ἀΐο Απκα ἢ ἀ65 Π'δϑίΖυρ68 ἴῃ ΕΥ6 1818 
ΔηΒΟ ]οαβοη πὰ ᾿η ἀδ Βορεπδηπίθῃ 
τελεστήριον γον 5ἷοῖι σίησοεη. 8.ο- 
Κτναίος νυοϊϑί τηϊί {ἰγοοπάον Ιγοηΐϊα 
αἷς Βοοδηπιῃἷρε Οογὶ πρβοομδίζαηνσ, 
νυνί Κα  Π1|Κ]|65 ρασοθη ἀΐο ϑίγοηρο 
ἄἀδγ ἀϊδ]εἰκεϊδοῆ απ Μίοι ποθ ζΖεϊρί, 
κυγῦοϊ. Εἶπ δπάογοβ Βὶ[ ἃ ἔὰν 416- 
δεῖς ϑ'δοῖθ Ὀγδυσί ϑοκγαίθ 814 Κα. 

1. ὅϑεν ἀπέλιπες: ἄδγ ἀπίεγθτο- 
οἰδθῆθ Βοννοῖὶβ νυϊγά δῃ ἀδθ Ῥαηκί, 
0 ΘΓ δίϑθιιπ σϑυ!οῦθη, νυθῖ} Καὶ} }}- 
ΚΙοβ ἀἷἰθο Απίννοτῦ νογυνεϊσογίθ, γυοπ 
ϑοκγαίος υυἱδάθσ δυΐσεποιηπιθῃ. 

ὅ. ἡδονῶν βίαι ἡδόμενος, ἀδ58 
ἄδπὶ ονγογρεϊθπάδη δπίβρτδοίια, 1πὶ 
ΑΠδΟΝ 88 8η ἐπιϑυμιῶν, νυϑι οἴ 68 
τοὶ πεινῶν δαΐ ρἰοϊοϊον [ω1η16 δίϑδί 

απὰ 4198 ἔνδεια (496 Ὠ) οἷη ἀνιαρόν 
δι. δ Υ ἰπὶ ἔοϊροπάδη λυπῶν. 

[0] 12. τί οὖν δή; ἴτασί πδοὶ 
οἶποι Εἰοἶρσα, ἀἷδ δον πδοὶ ἀδγ Νίεϊ- 
ΠΌῸΠΡ οἶποα δηάδγεη δὺ8 ἀθπὶ 66- 
βαρίθη δγραῦδη δοὶ!, νυδγοπά τδπ 
δἷθ βϑί δϑι ποοῖϊ ηἰοςις ογκαπηΐ, ΥὙρὶ. 
χὰ 458 Β (85, 18). 

16. καὶ τῇδ᾽ ἐπίσκεψαι ὈϊΠά46ι ἀδη 
Ὀεδεῦσδὴσ Ζζὰ εἷἶποπὶ ποι θη Β6- 
νναοΐβα, νυοίοον βοὴ δηΐ ἀϊα 491 ἢ 
αὐσεσοῦδπθη ΕΚ ἄγυ προ διαί(ζί, 
γνοη ἀθῆθη οὔθ ψογογεῖ Κοὶη ὅε6- 
Ὀγϑυοῖ ροπιδοιί νυυγάθ. ταύτῃ δὃ6- 
Ζίϑιιί δἰοι δυΐ ἀδπβοίθεη Βαννοῖβ, ἴπ- 
βοΐδσῃη δ ἀυγοῖ τῇδε ὈεζΖοϊοππεοῖ 
δῖ, Δ8 ϑυν]εοῦ Ζὰ ἄδῃι ρϑββῖνοπ 
ὁμολογεῖσϑαι ἰδεῖ δὰ5 ἀδπι νογδοσ- 
δοϊιεπάδῃ δι: (πῶς ουν ... κακοῖς) 
Ζᾳ δπίποπιδη. ᾿ 

[ΕΒ] 18. τοὺς ἀγαϑοὺς.... παρῇ. 
θὲ Αὐδάτυοκ ἀγαϑα νυἱτὰ ἀδγ νι ὅτί- 
ἰἰοθεπ Τ᾽ Ὀογ ἢ δ Ἰπεπιππ δ ννθρϑη πϊί 
αγαϑούς ρεδγδαοιί; ἀδπι ἔοϊσεπάθη 
κάλλος ννὔῦτάε ἀρετή δηἰβρτθοιδῃ. 
ναὶ. δ06 Ὁ. ϊ΄ε Ατί,. νυῦῖα ἀϊε868 
Οδίἰιυηρσευορυ δ ἱπ ἀδη Ὀίηροη 
Ζὰν Εὐγβοποϊπαηρ Κοιηπιθη, νυνῖγαὰ 
ἀυγοῖι δοϊοῖϊα Αυϑάγδοκα θ6Ζοὶ ἢ ποί, 

ῦ 

Ε 
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ΚΑ4. Ἔγωγε. 

ΠΛΑΑΤΩ͂ΝΟΣ 

ΣΩ. Τί δέ; ἀγαϑοὺς ἄνδρας καλεῖς τοὺς ἄφρονας καὶ 
δειλούς; οὐ γὰρ ἄρτι γε, ἀλλὰ τοὺς ἀνδρείους καὶ φρονί- 
μους ἔλεγες ἢ οὐ τούτους ἀγαϑοὺς καλεῖς ; 

ΚΑΖ4. Πάνυ μὲν οὖν. 
ΣΦ. Τί δέ; παῖδα ἀνόητον χαίροντα ἤδη εἶδες; 
ΚΑ44. Ἔγωγε. 
ΣΩ. ἄνδρα δὲ οὕπω εἶδες ἀνόητον χαίροντα; 
ΚΑ... Οἶμαι ἔγωγε ἀλλὰ τί τοῦτο; 
ΣΩ. Οὐδέν᾽ ἀλλ᾽ ἀποκρίνου. 
ΚΑ4.Ζ. Εἶδον. 

ΚΑ... Φημί. 
ΣΩ. Τί δέ; νοῦν ἔχοντα λυπούμενον καὶ χαίροντα; 

ΣΦ. Πότεροι δὲ μᾶλλον χαίρουσι καὶ λυποῦνται, οἵ 
φρόνιμοι ἢ οἱ ἄφρονες; 

ΚΑ. Οἶμαι ἔγωγε οὐ πολὺύ τι διαφέρειν. 
ΣΟ. ᾿᾽4λλ᾽ ἀρκεῖ καὶ τοῦτο. 

ἄνδρα δειλόν ; 
ΚΑΛ4. Πῶς γὰρ οὔ; 

ἐν πολέμῳ δὲ ἤδη εἶδες 

10 

.1δ 

ΣΩ. Τί οὖν; ἀπιόντων τῶν πολεμέων πότεροί σοι ἐδό-- 10 
Βκουν μᾶλλον χαίρειν, οἵ δειλοὶ ἢ οἵ ἀνδρεῖοι; 

ΚΑ4. ᾿ἀμφότεροι ἔμοιγε μᾶλλον᾽ εἰ δὲ μή, παραπλη- 
σίως γε. 

ΣΩ. Οὐδὲν διαφέρει. 
ΚΑΖ. Σφόδρα. γε. 

χαίρουσι δ᾽ οὖν καὶ οἵ δειλοέ; 
ν 

ΣΩ. Καὶ οἱ ἄφρονες. ὡς ἔοικεν. 
ΚΑ44. Ναί. 

νυοϊοῖθ δὴ δἃπάογοη (δ! ἰδ δηρο- 
νυσηάεί νυογάθη, ὑπὶ ἀδ56 οΓΠδΙτἢΐδ 
ἀογν Ιἄδθη Ζὰ ἀδθη ίηρσοη Ζὰ ὑ6Ζοῖοἢ- 
θη. Νεαῦοη παρουσία (παρεῖναι) 
νυν τὰ δυοῖ κοινωνία υπὰ νοῆ ἄδῃ 
Ὀίηροι μετέχειν σορτδαοιί, 2. Β. 
Ῥηδάοι 100 Β --Ε. 

9, τοὺς ἄφρονας κτέ. Ὀΐοδοῖ Αη- 
Πδπια Ὁ ἀΘΥΡΥΪ ΟΝ ΖνΥΔΓ αἷπα γοη 
Κα 1169 δῦσοσοθοης Εὐγκίᾶσαπρσ (8. 
489 Εἰ. 491 Β), πἰο 806 Υ ἀδθγ οὔϑῃ 
ΔΌΔΟΟΒΡΤΟΟΝδηΘ Οταπάδδίς δϑῖποῦ 
ἘΚ, 

9. τί τοῦτο: 
(28, 28). 

[498 Α] 16. Οἷααι --- ἀΐο Ετίδῃ- 
γαπρ Ἰομγί ἀδ5 Οερσεῃίβεὶ!. 

8. οδοαῃ Ζιὶ 448Β 

[Β] 22. ἀμφότεροι μᾶλλον. ΚΚα!ὶ- 
πΚ|65 Ὀοπιδδε αἷοῖ, ἄθπι ϑ'οϊκγδέοα 
80 1086 Απίννογίθη Ζὰ ρσεῦαπ, κπιϊΐ 
ἀδπθη δὺ πίοι δ 801} δπίδηρσοη Κδη- 
πδῃ. δίοβεβ γεγίδηγοη στοπζί δὴ 
ΒΟΥ δῦ, υπηἀ ννᾶγε ἔαδι οἰ οἰ μθ6- 
ἀδυϊεπα πιϊΐ οἷποὺ Απίπογίδυοεν οἷ- 
δεταπρ, θη ἀογ δεϊρείαρίς Ζυβδῖξ 
ηἰοδί εἰη]οηκίο. δδα οὐ πίοι 80 
ἀδηκί, ζοΐσθοῃ ἀἷθ ἔοϊσοπάθη Απί- 
γνογίεπ, Ζυρίοἱοῖι ΒΌΘΥ, 4455 6Γ ποδί 
ὅδσαδη υν1}}, νυ δὺ ἀδηκί, Ὠΐϊ6 Κα πει- 
Ἰοσίδοιις Αδδονε ἀ66 ϑ'ο τὶ 8 (6}16 18 
δον πὰῃ ἀδγδοῖ πἷπη, ἀΐς ὙΠ ὁ. ]6- 
δαηρ ὑπὶ 50 νν ΚϑΆΠΙΟΙ οὐβομβοΐπδῃ 
Ζ ἰδβεδη, 

26, Καὶ οἵ ἄφρονες κετέ, ὕδεθεν 

2ῦ 



10 πλησίως. ὡς σὺ φῇς, μᾶλλον δὲ οἱ δειλοὶ τῶν ἀνδρείων; αὶ 

1ῦ 

20 

20 
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ΣΏ. Προσιόντων δὲ οἱ δειλοὶ μόνοι λυποῦνται ἢ καὶ 
οὗ ἀνδρεῖοι ; 

ΚΑ... ᾿Αμφότεροι. 
ΣΩ. Ἶάρα ὁμοίως; 
ΚΩ4.4. Μᾶλλον ἴσως οἱ δειλοί. 
ΣΩ. ᾿Απιόντων δ᾽ οὐ μᾶλλον χαίρουσιν ; 
ΚΑ... Ἴσως. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν λυποῦνται μὲν καὶ χαίρουσι καὶ οἵ 
ἄφρονες καὶ οἷ φρόνιμοι καὶ οἱ δειλοὶ καὶ οἱ ἀνδρεῖοι παρα- 

ΚΑ... Φημί. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν οἵ γε φρόνιμοι καὶ οἱ ἀνδρεῖοι ἀγαϑοί, 
οὗ δὲ δειλοὶ καὶ ἄφρονες κακοί; 

ΚΑ. Ναί. 

ΣΩ. Παραπλησίως ἄρα χαίρουσι καὶ λυποῦνται οἱ ἀγα- 
ϑοὶ καὶ οἵ κακοί; 

ΚΑ... Φημί. 

ΣΩ. Ἶά4ρ᾽ οὖν παραπλησίως εἰσὶν ἀγαϑοὶ καὶ κακοὶ οἵ 
ἀγαϑοί τε καὶ οἱ κακοί; ἢ καὶ ἔτι μᾶλλον ἀγαϑοὶ καὶ κακοί 
εἰσιν οἱ κακοί: 

1Π]|. ΚΑΛ. ᾿Αλλὰ μὰ 40 οὐκ οἷδ᾽ ὅτι λέγεις. 
ΣΩ. Οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι τοὺς ἀγαϑοὺς ἀγαϑῶν φὴς παρου- 

σίᾳ εἶναι ἀγαϑούς, κακοὺς δὲ κακῶν; τὰ δὲ ἀγαϑὰ εἶναι 
τὰς ἡδονάς, κακὰ δὲ τὰς ἀνίας: 

ΚΑ4. Ἔγωγε. 

ἀϊοβε Βοιηογκαπρ τὐἰϊί ἀδγ Απίννογί 
465 Κα ΠΚΙ|68, ννοϊοῖα ΠΟΥ ἀπηδιπὶσ 
υπὰ ἴδδί βἰογοπά ογβομοίηΐ, 5. Βεὶ- 
ἐγᾶρε 5. 168. 

[Ὁ] 18. δίοδον δι υκ6 Κοπιπιί ἀδ- 
ἀυγοῖ Σὰ ϑίδηάο, ἀ855 ϑοκγαΐθς δαυΐ 
Οτυπὰ ἀδν 491 Ηὶ ΕἾ, νου Κα} Π|Κ|68 
ἀαγρεϊορίοη Απϑοέ πὶ Ῥγδαϊοδίθ 
ἀγαθοί δὰ ἀϊε ϑί} ας νοῦ χαέρουσι 
πηά κακοί δῃ ἀἷδ ϑὅ'16}||6 νοῦ λυποῦν- 

- ται δοίζί, νυδπγοπα ἀἰ66 6] 6 η Αὐϑ8- 
ἀγοκε ἱπὶ Θυθ͵εοοϊ οἷπθ δπάρθτο Β6- 
ἀδυίπηρ δαῦδη, ἀϊα δὰς ἀον Εὐκιᾶ- 
Ταηρ ἀ66 ΚΑ} Π1Κ|6 85 491 Ο, Ὁ ζ2ὰ οηϊ- 
Βοβηιδη ἰδι,͵ Ναίατγ! οὐ Ὀϊδίδηῃ ἀΪ6 
«νοεῖ Ρεδαϊοδίθ κυνοὶ ϑ'δϊιζε, ἀΐθ “6- 
δοῃάεγί ζὰ ἔβεδοῃ βἰπά: οὗ ἀγαϑοί 
τε καὶ οἵ κακοὶ παραπλησίως εἰσὶν 
ἀγαϑοί υπὰ οὔδηδο πιϊΐ ἀεπὶ Ῥυτδάϊ- 
οδί κακοί. δδ5 'ἰπ ἄδπι ζοϊσοεπάδη 

Φῷ 

ϑεΐῖΖ πδοῖῖὶ ἀγαϑοί 'ἰπ ἄξει Ἠδηά- 
Βοι γ ἥἴδη δίθμβοπάς οἵ ἀγαϑοί ἰδὲ 
δἰ πα ννατσ, ννοπη πἴομί ἢ σοῦ οὗ 
θεϊσείασι νυἱγά, οὔννοι! ἀΐε868 γοτ- 
δἰεϊο νυ πα ρα Υοῦ δβαϊδβί νογβΐδη- 
ἄδῃ υυἱἱἝἋσά, 5. Βοεϊιγᾶσε 5. 158 Ε΄, 

Οδρ. Π|. [Ὁ] 21. 4λλὰ... λέγεις. 
ίοβου Αὐβορτοῖ ἀ65 Κα ΗΠ Κ|68 Κη π 
ΘΡΉ δ Π|0ἢ σοιμεϊηΐ βοΐη, ἀα ἀδγ Απ6- 
ἄγυςκ ἴῃ ἀν Τῆδὶ οἴνναβ Ὑϑυνυσγθῃ 
Ιδαίοῖ, οὈννοϊ! ΘΓ ΠῸΓ ἀδγ οοποδη- 
«τἰτίς Αὐδβάγαοκ ἀθγ ἴῃ βίος υνἹάδγ- 
δργοοβθηάθη οἰ ίβοῖθη ἀπδῖομ ἀ68 

Δ ΠΚ|68 ἰδέ. ϑοκγαίθβα οὐ ᾶϊ]ε ἀδ- 
ἀυγοῖϊ Οοἰοσοπμεῖς, ἀθπ Βοννεῖφ Ζζα 
ογρᾶηζοη ὑπὰ ἀΐϊε ατυπαϊαρσθη ἀδτγ- 
Ζυΐίεσοι, δαΐῖ ἀδθπθα δγ σὰδί. 8)]16 
4091 Εἰ σοροῦοπο Βεριϊπαπς νυϊγὰ 
ΟΡ γα δΥ σοπιδοιύ. 

"; 
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ΣΩ. Οὐκ οὖν τοῖς χαίρουσι πάρεστι τἀγαϑά, αἱ ἠδο- 
ναί, εἴπερ χαίρουσιν ; 

ΚΑΛ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Οὐκ οὖν ἀγαϑῶν παρόντων ἀγαϑοί εἰσιν οἵ χαί- 

ροντες; 

᾿ΚΑ͂Ζ. Ναί. 

ΣΩ. Τί δέ; τοῖς ἀνιωμένοις οὐ πάρεστι τὰ κακά, αἵ λῦπαι ; 
ΚΑ4. Παρεστιν. Ι' 

ΣΩ. Κακῶν δέ γε παρουσίᾳ φὴς σὺ εἶναι κακοὺς τοὺς 
κακούς" ἢ οὐκέτι φῇς: 

ΚΑ14. Ἔγωγε. 
ΣΦ. ᾿4γαϑοὶ ἄρα οἱ ἂν χαέρωσι, κακοὶ δὲ οἱ ἂν ἀνι- 

ὥνται; 

ΚΑΜ.4. Πανυ γε. 
ΣΩ. Οἱ μέν γε μᾶλλον μᾶλλον, οὗ δ᾽ ἧττον ἧττον, 

οὗ δὲ παραπλησίως παραπλησίως; 
ΚΑ. Ναί. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν φὴς παραπλησίως χαίρειν καὶ λυπεῖσϑαι 

τοὺς φρονέμους καὶ τοὺς ἄφρονας καὶ τοὺς δειλοὺς καὶ τοὺς 

ἀνδρείους, ἢ καὶ μᾶλλον ἔτι τοὺς δειλούς ; 
ΚΑ... Ἔγωγε. 
ΣΩ. Συλλόγισαι δὴ κοινῇ μετ᾽ ἐμοῦ, τί ἡμῖν συμ- 

βαίνει ἐκ τῶν ὡμολογημένων" καὶ δὶς γάρ τοι καὶ τρίς φασι 
499 καλὸν εἶναι τὰ καλὰ λέγειν τε καὶ ἐπισκοπεῖσθαι. 

μὲν εἶναι τὸν φρόνιμον καὶ ἀνδρεῖόν φαμεν. 
ΚΑ... Ναί. 

ἀγαϑὸν 

ἡ γάρ; 

ΣΩ. Κακὸν δὲ τὸν ἄφρονα καὶ δειλόν ; 
ΚΑ,4. Πάνυ γε. 
ΣΟ. ᾿4γαϑὸν δὲ αὖ τὸν χαίροντα; 
Κ4.. Ναί. 

, 

ΣΦ. Κακὸν δὲ τὸν ἀνιώμενον : 
ΚΑ. ᾿Ανάγκη. 

[ΕἸ 1ὅ. Οἱ μέν γε μᾶλλον πᾶπι! 0} 
αίρουσι οὐογ ἁνιῶνται, μᾶλλον πᾶια- 

ἴοι ἀγαϑοί οἄδτν κακοί εἶσιν. 
28. δὶς γὰρ καὶ τρίς. ον ὕτ- 

ΒΌΓΌΠΡ ἀ168685 ϑρυὶσννοτίθ υυϊγὰ δα 
πιρθάοΚ|65 Ζαγ δοκεῖ γί. Ρ]δίοι 

ννδηάοί 65 δῦοῖ ῬὨΣοῦ. δὅ9 ΚΕ 8π, νγ0 
65. Βαϊβζί : τὸ δὶς καὶ τρὶς τό γε κα- 
λῶς ἔχον ἐπαναπολεῖν τῷ λόγῳ. 

10 

20 

2Ὅ 

γε. δϑορὶι. ῬμΠοοί. 1288: δὲς ταὐτὰ 
οὔλει καὶ τρὶς ἀναπολεῖν πη. 
ἃ8 εγϑίθ καί θϑάθαϊεοί “δπο᾽, ππὰ 

ογβίγεοκί βοῖπο ὙΊΪγαηρ δαΐ θοϊάθ 
ΟἸοάον, νυν Ῥμᾶάᾷ. 68 Ε: ὀνέοτε 
ἀναγκάξεσϑθαι καὶ δὶς καὶ τρὶς πέ- 
νειν τούς τι τοιοῦτον ποιοῦνταρ. 
6]. Ζ. [μδοῖι. 186 Α. 

[499 ΑἹ 82. ἀνάγκη. θεν Αὐδάγῃοκ 

4 
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ΣΩ. ᾿Ανιᾶσϑαι δὲ καὶ χαίρειν τὸν ἀγαϑὸν καὶ κακὸν 
6 “- 3 ’ 

ὁμοίως, ἴσως δὲ καὶ μᾶλλον τὸν κακον; 

Κ4.Ζ. Ναί. 

ΣΏΩ. Οὐκ οὖν ὁμοίως γίγνεται κακὸς καὶ ἀγαϑὸς τῷ 

ὅ ἀγαϑῷ ἢ καὶ μᾶλλον ἀγαϑὸς ὁ κακός; οὐ ταῦτα συμβαίνει Β 
καὶ τὰ πρότερα ἐκεῖνα, ἐάν τις ταὐτὰ φῇ ἡδέα τε καὶ ἀγαϑὰ 
εἶναι; οὐ ταῦτα ἀνάγκη, ὦ Καλλίκλεις ; 

11. ΚΑΜ4. Πάλαι τοί δου ἀκροῶμαι, ὦ Σώκρατες, 
καϑομολογῶν, ἐνθυμούμενος ὅτι, κἂν παίζων τίς σοι ἐνδῷ 

10 ὁτιοῦν, τούτου ἄσμενος ἔχει ὥσπερ τὰ μειράκια. ὡς δὴ σὺ 
οἴει ἐμὲ ἢ καὶ ἄλλον ὁντινοῦν ἀνθρώπων οὐχ ἡγεῖσϑαι τὰς 
μὲν βελτίους ἡδονάς, τὰς δὲ" χείρους. 

ΣΩ. Ἰοὺ ἰού, ὦ Καλλίκλεις, ὡς πανοῦργος εἶ, καίᾳ 
μοι ὥσπερ παιδὶ χρῇ, τοτὲ μὲν αὖ φάσκων οὕτως ἔχειν, 
τοτὲ δὲ ἑτέρως, ἐξαπατῶν με. 

, 3 » ᾽ 
Καιντοι οὐκ μὴν γξὲ κατ 

ἀρχὰς ὑπὸ σοῦ ἕκόντος εἶναι ἐξαπατηϑήσεσθαι, ὡς ὄντος 
φίλου" νῦν δὲ ἐψεύσϑην, καὶ ὡς ἔοικεν ἀνάγκη μοι κατὰ 

εἰϊς ΠΟΥ ἀογ Οοηβοαύθθηζ, ἀἷδ ἔοτ- 
ἀονί, ἀδ85, ννεπη ἀδγ χαίρων ἀγαϑός, 
δος ἀες ἀνιώμενος κακὸς ἰδ5ΐ. 

6. τὰ πρότερα ἐκεῖνα ἀδυί(εοῦ 0] 
δυΐ ἐϊς Εγότγιογαηρ 494 Α --- 495 Α 
ἷπ, δὴ ννϑίοϊε 3, ἀἷβς Ααἴξογάοταηνσ 
Κηῦρει, Καὶ πιῦρο ἄδογϊεσεη, οὗ ΘΓ 
δυΐ δβεΐποῦ Βομιδυρίαηρ ὑἰεῖθί, ἀ8588 
ἡδύ υπὰ ἀγαϑόν ἀδδκεῖθα δεὶ. 

Οδρ. ἷν. [Β] 8. Πάλαι τοι κτέ, 
ΚΑΙ ΚΙ65. δυσὶ δἰοῖ, ννῖθ 8116, ἀἷδ 
ΠῸΡ πὶ Ἀδοδί Ζὰ ὈδΠΑ]ί6η, πίοιί 
Ὅπι αἷο ΥΔΕΓΣΝοἷΐ Ζαὰ ογπ (61, βἰταῖ-- 
ἴδ, ΟδΓΥ πῸπ ὉΠ ννοϊϑ ἰοσθη Αποῦ- 
Κοπθῖηρ βοΐ π659 ΓΠγοοδίεβ ([γγ ἢ ππι8) 
ΖῸ οπίΖίοιθη ἀδάσυτοί,, 4888 6Γ δβεΐῃ 6 
Βομβδαυρίθηρ αἰβ Ὀ]οβϑζϑη ϑ'οογΖ ἀδγ- 
δί6}1, 8. ᾿Ἰπάοθββοη 498 Α--Ο, 

10. Μῖς μειράκια δοβοῖης Καὶ {1 Κ|68 
ΚΙηάοΡν Ὀοζοϊοϊποη Ζὺ ννο θη, ἄἀθηθη 
πΙΔπ ΖῸΓ Βογαϊσαηρ οἴνναβ ΒΘ 160]- 
δε8 πἰπμδί.. 8:16 στεϊέδιι πδοὶ 8|16 τὶ 
πηὰ Βαίθη 68 ἔαδδβῖ. 
ὡς δὴ σὺ οἷει 5. τὰ 468 Ε. Καίὶ- 

{|Κ|6 8 βυοπί ἀΐο ΥΥΔΕΓβομοί ΠΟ ἢ Καὶ, 
ἀδε5 ο΄ ΠῸΡ ροδοϊογζ 8806, ἀδάσγος 
2 ογμδπδη, ἀδ885 οὐ βαθεῖ ἀἷθ δυβίθ 
βου δαριαηρ [ὰγν οἷπθ ὑπδὶπηἶΐσα οΓ- 

τί, 
Αὐδάγυοκ ἀον γοτ- 

ξ6- 

18, Ἰοὺ ἐου: 
ννάύηαἀογηησ, ὕοθογγδδσμυηρ, 

ῬΙἸαϊο"β δύβρον. Ὀίδϊορβο. 11. 

νυν] οἢ αἷς ἀδ ΝΟΌΘΩΟΟΥΙ ἀ 68 
ΜΙδυεδασθηβ (σχετλιαστικὸν ἐπίρ- 
θημα), νυῖο Ατϊβδίορῃ. ὍΝ ΟΊ Κα 1: 
ἰοὺ ἰοὺ. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα 
τῶν νυκτῶν ὅσον ἀπέραντον, -- 
ἀοοῖ δποῖὶ δεὶ δγέγουϊ οῆοη Ὁ Δἢγ- 
πειηθηροη, 2. Β. δίδαι ΓΝ 482 Ὁ: 
καὶ ἐγὼ κατιδών, Ἰοὺ ἰού, εἶπον, 
ὦ Γλαύκων᾽ κινδυνευομέν τι ἔχειν 
ἴχνος (Βρυγ), καί μοι δοκεῖ οὐ πάνυ 
τι ἐκῳφευξεῖσϑαι ἡμᾶς. Ευ αγγέλ- 
λεις, ἡ δ᾽ ὅς. 
ὡς πανοῦργος εἶ: “Ὀοδίιαἴι᾽, ἀοοὶ 

τς δομογζιδίτου ΜΠἊάἀδγαησ, ἔαδϑι 
υνἱα “δοἢο αἰδοῖ", ΓΚ], όπου 80 Β. 

[Ὁ] 14. ὥσπερ παιδί. ΜΙ ἔεϊποΥ 
Ἀὐοκθοζιοδαησ δυΐ ἀδ8 νοῦ Κ4}}}- 
ΚΙ65 βϑι ὑβι σουγδυομία ΒΙ4, ἰδάοϊς 
ϑοκγαίοβ ἀδ8 Βοῃθῆπιθη 468 ΚΚ8}}}- 
ΚΙοβ δἷα. υαπννγαϊσ, Ε (Παΐ, 68 
μᾶῦ6 6Γ πἰοιί ΜΙδηηοΥ, βδοηάδγῃ Κιπ- 
ἀδὺ υοὺ βἱοῖ. 

τοτὲ μὲν κτέ. ναὶ. 491 Β (Ο6ρ. 46). 
156. καίτοι. ΝΕ 496 Α ἀδ8 εγ- 

τΥδύδη δυΐ ἀΐο παρρησία, 497 Α δυΐ 
ἀϊε σοφία, 80 νυἱτὰ εἰΖζί ἀδ8 δυ ἀΐθ 
εὔνοια ἀ68 ΚΑΙ Κ]65 ννδηκοπά. 

16. ὕῦεθεον ἑκόντος εἶναι 5. Κι. 
58, 1, 1. 

11. κατὰ τὸν παλαιὸν λ. 80 δέϊξον 
νοῦ ϑργδοϊννδείεγη, 2. Β. Οδδίπιδα! 

10 
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φ »“ - 
τὸν παλαιὸν λόγον τὸ παρὸν εὺ ποιεῖν καὶ τοῦτο δέχεσϑαι 
τὸ διδόμενον παρὰ σοῦ. 
γεις, ὅτι ἡδοναί τινές εἰσιν αἴ μὲν ἀγαϑαί,. 

ἥ γάρ; 
ΚΑ... Ναί. 

ἔστι δὲ δή, ὡς ἔοικεν, ὃ νῦν λέ- 
αἵ δὲ κακαί" 

ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν ἀγαθαὶ μὲν αἱ ὠφέλιμοι, κακαὶ δὲ αἵ 
βλαβεραί; 

ΚΑ. Πανυ γε. 
ΣΩ. φέλιμοι δέ γε αἵ ἀγαϑόν τι ποιοῦσαι, κακαὶ δὲ 

αἴ κακὸν τι; 
ΚΑ. Φημί. 
ΣΏ. Ἶ49᾽ οὖν τὰς τοιάσδε λέγεις, οἷον κατὰ τὸ σῶμα 

ἃς νῦν δὴ ἐλέγομεν ἐν τῷ ἐσϑίειν καὶ πένειν ἡδονάς; ἄρα 
τούτων αἵ μὲν ὑγίειαν ποιοῦσαι ἐν τῷ σώματι ἢ ἰσχὺν ἢ 
ἄλλην τινὰ ἀρετὴν τοῦ σώματος, αὗται μὲν ἀγαϑαί, αἱ δὲ 15 
τἀναντία τούτων κακαί; 

ΚΑ. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ λῦπαι ὡσαύτως αἵ μὲν σταί μὲν χρη 

εἰσιν, αἴ δὲ πονηραί; 
ΚΑΖ. Πῶς γὰρ οὗ; 
ΣΩ. Οὐκ οὖν τὰς μὲν χρηστὰς καὶ ἡδονὰς καὶ λύπας 

καὶ αἱρετέον ἐστὶ καὶ πρακτέον ; 
ΚΑ. Πανυ. γε. 
ΣΩ. Τὰς δὲ πονηρὰς οὔ; 
ΚΑ. δῆλον δή. 
ΣΩ. Ἕνεκα γάρ που τῶν ἀγαϑῶν ἅπαντα ἡμῖν ἔδοξε 

πρακτέον εἶναι, εἰ μνημονεύεις, ἐμοί τε καὶ Πώλῳ. 

196 Β. ,α!. Θοιμε, Ἡ. υ. ἢ. 8, 66: 
ΗΠὴῚ ΓΡΓ αἰΐδαὶ οἱ ἀδ5 ὙΥΒΉΤΟ 
δρυδομιοῖη ἀεγ ΑἸίδη τ. 5. νυν. 

1. τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν. Ὀϊδ8 
ϑρνυσμυνοτί βασί, πιᾶῃ τη0}85 τϊΐ 
ἀθπὶ Ἰ6άθβιηδὶ) Ὀαγρεδοίθηθη οὐ δΥ 
ψονγδδηπάεδηδη Ζυΐγιδάδη βοῖη, [ἅτ] 16 Ὁ 
ΠΟἨΠπΙΘα, 68 βἷοῖ. ροΐαϊἰδῃ [8886ῃ. 
ἘΠη ἀδυίδοδεβ ρυσῃννοτῖ πὐϊῦ 8Πη- 
[Ἰοἢθπὶ ϑίηπ δῖ: Οααΐο ΜΊίοπα Ζαπι 
Ὀόβοεπ ϑρίε! πιδοβ!εῃ. Ὠϊ γογίε 
δέχεσθαι τὸ διδόμενον δπ μα] ΐδη 
ἀϊε ΕὐκΙαγαηρ ἀ68 ϑρτβομννοτίϑ, 

[Ὁ] 14. τούτων αἷ μὲν --- αὗται 
μέν. Ἐπ Βργοοποηὰ ἰϑὲ ἀΐε ὙΥΙοἄογ- 

φ 

ἄρα 

ΒοΙυπρ ἀδ8 μέν ἰπ Βεπιοβίμ. ΟἹ. Π 
18: εἰ μὲν γάρ τις ἀνήρ ἐστιν ἐν 
αὐτοῖς, οἷος ἔμπειρος πολέμου καὶ 
ἀγώνων, τούτους μὲν φιλοτιμέ. 
πάντας ἀπωϑεῖν αὐτὸν ἔφη. νεῖ. 
2 ὅ02 Β υπά 512 Α. 

Ὀΐ6 ἀθουοΐογίς [εϑαγί εἶ ὥρα, [ἂν 
ννοϊοῖς Ἠδοϊπαοτῆ δυῦ σσγαπὰ ἀαν 
Τ]ἱεθεγβοίζαηῃσρ ἀθβ Εἰοϊθθβ ὥρα 
Βοιγῖθῦ, ΓρῸ δῖ 9} 818 'πἀϊγθοίθ ΕἾ σο- 
ἔΌΥπι (ὑδ!. ὅ00 Ε) νυϑπῖροσ σαί ἰπ 
ἄδῃ Τρ ιϑα τι ΘΠ β. αὗται δῖ πδοὴ 
ἄθπι Ῥαγίλοῖρ, υυῖθ πδοῖ οἴπεπὶ μ6- 
Ια ἱνβαίς (αὲ ... ποιοῦσι), δρδπδ- 
Ιερβοι ζὰ ΠΟΙ πιθα ππά Ζὰ ἀγαθαί 
ππὰ κακαί ἀΐα Οορα δα Ζιὶ οὐρϑη ζεῖ. 

") 

Ι0 
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καὶ σοὶ συνδοχεῖ οὕτω, τέλος εἶναι ἁπασῶν τῶν πράξεων 
δ 93 φ [ - , 5 , ͵ 

τὸ ἄγαϑον, καὶ ἐκείνου ἕνεκεν δεῖν πάντα τάλλα πραττεσϑαι, 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐκεῖνο τῶν ἄλλων; σύμψηφος ἡμῖν εἴ καὶ σὺ ἐκῦοο 
τρέτων ; 

ΚΑ4. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Τῶν ἀγαϑῶν ἄρα ἕνεκα δεῖ καὶ τάαλλα καὶ τὰ 

ἡδέα πράττειν, ἀλλ᾽ οὐ τἀγαϑὰ τῶν ἡδέων. 
ΚΑ4. Πανυ γε. 
ΣΘ. ἾΔ4ο᾽ οὖν παντὸς ἀνδρός ἐστιν ἐκλέξασϑαι, ποῖα 

ἕκαστον: 
ΚΑ4.4. Τεχνικοῦύ. 

10 ἀγαϑὰ τῶν ἡδέων ἐστὶ καὶ ὁποῖα κακά, ἢ τεχνικοῦ δεῖ εἰς 

1,0... ΣΩ. ᾿ἀναμνῃσθῶμεν δὴ ὧν αὖ ἐγὼ πρὸς Πῶλον 
καὶ Γοργίαν ἐτύγχανον λέγων. ἔλεγον γάρ, εἰ μνημονεύεις, 

16 ὅτι εἶεν παρασκευαὶ αἷ μὲν μέχρι ἡδονῆς, αὐτὸ τοῦτο μόνον Β 
3 - ν » 

παρασκευάξουσαι, ἀγνοοῦσαι δὲ τὸ βέλτιον καὶ τὸ χεῖρον, αἴ 
3 

ὃὲ γιγνώσκουσαι ὅτι τε ἀγαϑὸν καὶ ὅτι κακόν. καὶ ἐτίϑην 
τῶν μὲν περὶ τὰς ἡδονὰς τὴν μαγειρικὴν ἐμπειρίαν. ἀλλ᾽ 
οὐ τέχνην, τῶν δὲ περὶ τὸ ἀγαϑὸν τὴν ἰατρικὴν τέχνην. καὶ 

[ΕἸ 1. τέλος -- τὸ ἀγαϑόν. δαὶ. 
468ᾺΑ Εἴ, [86 ϑυθδίαπιν δδϑί ἀδ8 
ἀοτί Οδεασία ἱπ αοἰθθη Βοριἔ[ σχυ- 
δαοιοη πὰ οἷδί πὶ 50 οἷπο 8|}- 
δειηοῖη σα! ἶσα ΕὍΥηι. 

[600 ΑΪ 8. σύμψηφος εοτἰππογί δὴ 
εἶπα ἴογα!]οῖα Αὐϑιϊμθηρ ἀπά 
ΚΙϊηρί ἄδπον ἰδϊου] ες. Ὑ6]. ἃ τ σθηβ 
Α9ΌΑ υπὰ 474 Α. --- ἐκ τρίτων : Βοϊὺ- 
ἀεῖιε. Εθοπδο Οδείπι ἢ] 218 Β : ὑπο- 
λύετε, παῖδες. ᾿Δλκιβιάδην, ἵνα ἐκ 
τρίτων (πιϊξ Ασαίδποη ὑπά βοκΚγδίθβ) 
κατακέηται. Ἐαγὶρ, Οτεθί. 1178: 
ἐγώ, κασίγνητ᾽, αὐτὸ τοῦτ᾽ ἔχειν 
δοκῶ, σωτηρίαν σοὶ τῷδέ τ᾽ ἐκ τρί- 
τῶν τ᾽ ἐμοί. 

10. τεχνικοῦ ἃ, ᾿ν. οἶπθ5 βοίοϊιϑῃ, 
ἀδν 416 ϑδ'δοιας ορυππαὶὶοῖ νογβίθῃϊξ, 
ΕΓ οἷπ Μοϊβίον ἀθς Ε'δοῖΐοβ (δἰ Π 6 
Καυπεῖ οὐδγ 1586 80 80) ἰδ, ΝῸΓ 
ἀἴθβοῦ αὶ οἱη ὕ χίῃ 6} δθον ἀδ8, νιᾶβ 
Ζιι πῃ ΟΟΟΥ Ζῦ ἰδββθῃ ἰδί. αὶ. 
Κυιί, 41 Α (Οδρ. 7). 

Οδρ. ΕΟ. 13. ὧν αὖ. Ἠδε αὖ ρε- 
μβὸτι χὰ ἄδπὶ 'π ὧν οἰ πρεβο!] οββαπθη 
Βειιοπείγαϊζ,Ἤ νυ. Ὠὲ6 ΑἸΒ6Ι 8 π46Γ- 
κοίζῃπρ, δυΐ ἀἷα ἴοι ϑοκγδίθ δ6- 

20 πρὸς φιλίου, ὦ Καλλίκλεις, μήτε αὐτὸς οἵου δεῖν πρὸς ἐμὲ 

τυῦι, βίθες 4604 Β ἶἴ., (ἀρ. ΧΙΧ υὑπάὰ 
ΧΧ. 

[Β] 18. παρασκευαί, ῬεΓ Αὐϑ8- 
ἀγυοκ ννᾶγ ἔγ 6 Υ νουπϊθθθῃ τνογάδῃ. 
Δδεραπεία, ἐπιτήδευσις ἃ. ἀρὶ. νυᾶ- 
γα 616 ΑΠσοπι θ᾽ ΠΟ ρΥ 6, τἀ ηΐογ ἀϊα 
βἷοδ ἀὰβ ΕἸηζοὶπα υπίοτοτάποηῃ 
ηυδ8ῖ6.ὡ ἮΪΔΙ Κοπιπιΐί 68 δ ἀδ8 
οΥδίγοδιία Ζ͵16] δπ, πδοῖϊ νυϑ] οἰ δπὶ 
βἰοὗ 416 ΤΉ διὶσ Κοϊίοπ ἀπίογβομοίαθη, 
ἀδῆον ἰδ θποῦ Αὐδάγαοκ δπὶ Ρἰ δίζΖα. 
88 Ζ16] ννὶτὰ δυδβζογάδιῃ ποοῖ ἀστοὶ 
μέχρι ἡδονῆς, ἃ. ἢ. ἀϊΐα πίοι ννοἷ- 
ΩΓ σοῆθη, θ6βοπάογβ θοΖοϊος ποῖ υπά 
ἀδγ Αὐδάγυοκ ἀυγοῖ ἀδ8 [οϊσεπάθ 
δγκΚΙ γί. 

20. πρὸς φιλίου. ϑοκγνδίθβ Δρρ6|- 
ἰγὶ δὴ ἀΐα ΕὙοῦυ πάβοπαῖς ἀ65 Κι 8|}}- 
ΚΙ65, ἀἷθ 1 π ἐθθη οὐδ ἴπ ϑ. οἷ σ6- 
Ιαββθῃ. Ῥαδββοῃά νυϑηάοϑί δυὺ βἰεἢ ἀδ- 
ΠΟΥ δὴ ἄδῃ Οοίΐ, ἀδὺ β'6 βο βιιζί. 
ΜΕ]. 619 Εἰ υπὰ ῬΒδεάν. 234 Εἰ : εἰπὲ 
πρὸς Διὸς φιλίου. 

μήτε αὐτός Βπάει κοἶπεπ δερθη- 
δαίζ ἴῃ μήτ᾽ αὖ τὰ παρ᾽ ἐμοῦ. δρὶ. 
Ρ. 496 Α. Β ἀπά 499 Ὁ. 

10Ὲ 
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παίζειν μηδ᾽ ὅτι ἂν τύχῃς παρὰ τὰ δοκοῦντα ἀποκρίνου, 
( μήτ᾽ αὖ τὰ παρ᾽ ἐμοῦ οὕτως ἀποδέχου ὡς παίζοντος ὁρᾷς 
γάρ, ὅτι περὶ τούτου ἡμῖν εἰσὶν οἵ λόγοι, οὗ τί ἄν. μᾶλλον 
σπουδάσειέ τις καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχων ἄνθρωπος, ἢ τοῦτο, 
ὅντινα χρὴ τρόπον ξῆν, πότερον ἐπὶ ὃν σὺ παρακαλεῖς ἐμέ, 
τὰ τοῦ ἀνδρὸς δὴ ταῦτα πράττοντα, λέγοντά τε ἐν τῷ δήμῳ 
καὶ ῥητορικὴν ἀσκοῦντα καὶ πολιτευόμενον τοῦτον τὸν τρόπον, 
ὃν ὑμεῖς νῦν πολιτεύεσϑε, ἢ ἐπὶ τόνδε τὸν βίον τὸν ἐν 
φιλοσοφίᾳ, καὶ τί ποτ᾽ ἐστὶν οὗτος ἐκείνου διαφέρων. ἴσως 
οὖν βέλτιστον ἐστιν, ὡς ἄρτι ἐγὼ ἐπεχείρησα, διαιρεῖσθαι. 
διελομένους δὲ καὶ ὁμολογήσαντας ἀλλήλοις, εἰ ἔστε τούτω 
διττὼ τὼ βίω, σκέψασθαι, τί τε διαφέρετον ἀλλήλοιν καὶ 
ὁπότερον βιωτέον αὐτοῖν. ἴσως οὖν οὔπω οἶσϑα τέ λέγω. 

ΚΑ.. Οὐ δῆτα. 
ΣΩ. ᾿᾽4λλ᾽ ἐγὼ σαφέστερον ἐρῶ. ἐπειδὴ ὡμολογήκαμεν 

ἐγώ τε καὶ σὺ εἶναι μέν τι ἀγαϑόν, εἶναι δέ τι ἡδύ, ἕτερον 
δὲ τὸ ἡδὺ τοῦ ἀγαθοῦ, ἑκατέρου δὲ αὐτοῖν μελέτην τινὰ 
εἶναι καὶ παρασκευὴν τῆς κτήσεως, τὴν μὲν τοῦ ἡδέος ϑήραν, 

[0] ὃ. οὗ μβᾶπρι νοῦ μᾶλλον δῦ 
υπὰ δγδ Ὁ ἰπ ἢ τοῦτο οἷ πο Εἰροχθθθβα. 
γε]. κὰ Κις, 44. Κι. 47, 21, 8. 

ες 4, σπουδάσειε ον δαΐ αἷς [9ηἴογ- 
Βυοδπηρ Ζὰ Ὀαζίοθη, ἀΐἷδ τϑη πϊί 
Ετηδῖ Ὀειγοΐθοη 80]]. 

σμικρὸν νοῦν ἔχων δαπίρτγῖομι 
ὈΠΒΟΙΟΓ Ἀοαδηδασί: ννϑη απιδιὰ 
ΠῸΓ ϑοδαπάσι δηδοϊδηνογδίδηα πδῖ, 
- βοκγαίδβ ἔουια γί εἶδ ἀϊο ΕἾ ρΟ, 
πὶ ἀΐα 65 δον. δαπάδὶ, ποομιδίβ., 
ννοὲ! σοτδάς ἰείτι ἀΐε Ῥεϊηοϊρίθη ἴῃ 
ἱβγο πιδυβο ῖθαθ δοκδηπί δἰηα, 
πδοῖὶ ἀδθηθῃ ἀΐς Ὀθεϊάδη [χορ θηϑγῖοῖ - 
τὰ ησοη δἰ οἢ ἴγοπηθῃ. 

6. τοῦ ἀνδρὸς δή τοἷϊς Ιτοπΐθ 8415 
οἴη διβειδοιίο ϑδοῖα πἰπρεβίοι τ, 
νυ οἷ! ΚΔ! Κα ἀ16 Βεδοδία σαπρ ἀ 68 
γοοβίθη Μδιηηδβ 80 δεβίϊππί 
μαῖϊίο. Νδοῖὶ ἄδθπ Ῥγοίδρογδαβ ἰἃ55ϊ 
εἱοῖ ἀϊ656 Βοβοθ δέθσαρ, πίον θη 
Βερι δ ἀογ πολιτικὴ ἀρετή οτάπεη. 
Ῥοσὶ ννὶτὰ ἀον Αὐδάγαοκ ὠρετή ΒΙΟΓ 
ΔΌΔΙ ΟΕ] οἢ γογιιΐϑάθη, 

8. ἐπὶ τόνδε δΔιδκοϊο ΐἶδο ἢ, ννὶθ 
νυθῆῃ βοῆοη ἐπὶ πότερον χρὴ βίον 
παρακαλεῖν νογδυδρίηρα, ννδῆγεπα 
Ζὰ πότερον δοἰρεῖ τοῦτον, δι! ἢ 
τὸν τρῦπον ζὴν χρή τὺ ογρδηζΖαπ 
ΔΓ. 

10. ὡς ἄρτι ἐπεχείρησα ᾿ᾶβει νηοῦ] 
Ζιαηδοιβὶ δὴ ἀΐα 491 Ὦ ΗΥ δηρογορίο 
ΕἾἴαρα πδοῖὶ ἀδθπὶ ΒεΕρΥ ἀν 8610 9ι- 
ΒΕ Βογυβοδαπρ ἀδηκθϑη, ἀΐο σὰν )]ης6Γ- 
δοβοϊἀπηρ νοῦ σαΐ πὰ δηροποῆδι 
Γἀπγῖ, δῦογ ζυρίοϊο 85 ἀδε ἐγ ϑυο 
Οοβρτγδοῖϊ πιϊς Ῥοϊοβ υπὰ Οοτγρὶαδ 
(4θ4 Β) ογἰβηογῖ, ἰηὰ ννοίσ θῖν νυδῆγο 
Κυπδίς ὑπάὰ δβοβιμποϊοποίπάθ Εδγρ- 
Κεϊίθη πε ογβοιϑάθη ννοχγάδῃ. 

[0] 11. εἰ ἔστι κτέ. πἴοις 816 
Ἐγδροθδίζ, ἀδγ νοπ ὁμολογήσαψτας 
Όδδηρίρ ννᾶγα, βοπάθγῃ δἰδ ἔγρο- 
τπεύδοια Ρτγοίδβὶβ Σὰ σκέψασθαι κτέ. 
Ζὰ ἔαβδβοη, ἀΐο ννοϊΐετο [Π τοΥεπ ἢ 
τί διαφέρετον κτέ. Καπη πᾶ !ϊο 
πὺγ ἀδπη οἰηϊγοίθη, ννδῆ ἐϊΐο 
ΕἰχιβῖθηΖ αἴθ Ὀαϊάθδη [μοὈθηδ- 
τού ροα ἔεδίροδίθ!! ἷως. ὁμολο- 
γήσαντας ἰδῖ ννῖο διελομένους ππὰ 
διαιρεῖσθαι. ἀδα ἀυγοῖ δεῖμα Β6- 
ξἰοδαπς δυΐ 496 Ο Ὀεδίϊπιπμε ἰοΐ, 
αὐδοίωίε σονγδιοβί, 

18, ὅποτερον βιωτέον οτᾷ. βίον. 
γε]. 486 ἢ υπὰ Αρο!ϊ. 88 Α. 
. 18. τὴν μὲν κτέξ. οχρ!]ἰοδιὶν Ζὰ 
ἑκατέρου υπὰ δῃ ἀΐο ϑί6|16 ἀδε5 Ρὲϊ- 
Ἰοβορἴδοθβοπ Αὐδάγυαοκοδ (μελ. κ. 
παρασκ. τ. κτ.) οἴπθη δεν  ἤ δα 
(ϑηήρφαν) εοἰζαπά. Κα δῦοσ ϑοκγαίε 

ὃ 
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01. Σῶ. Ἔἴϑι δή, ἃ καὶ πρὸς τούσδε ἐγὼ ἔλεγον, 
δ διομολόγησαί μοι. εἰ ἄρα σοι ἔδοξα τότε ἀληϑῆ λέγειν. 

ἔλεγον δέ που. ὅτι ἡ μὲν ὀψοποιικὴ οὔ μοι δοκεῖ τέχνη 
εἶναι ἀλλ᾽ ἐμπειρία, ἡ δ᾽ ἰατρική, λέγων ὅτι ἡ μὲν τούτου 01 

φ ’ ν ᾽ ᾿ ». ξ οὐ ϑεραπεύει καὶ τὴν φύσιν ἔσκεπται καὶ τὴν αἰτίαν ὧν 
πράττει, καὶ λόγον ἔχει τούτων ἑκάστου δοῦναι, ἡ ἰατρική" 

10 ἡ δ᾽ ἑτέρα τῆς ἡδονῆς, πρὸς ἣν ἡ ϑεραπεία αὐτῇ ἐστιν 
ἅπασα, κομιδῇ ἀτέχνως ἐπ᾽ αὐτὴν ἔρχεται, οὔτε τι τὴν φύσιν 

 δχεψαμένη τῆς ἡδονῆς οὔτε τὴν αἰτίαν, ἀλόγως τε παντά-- 
πασιν ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν διαριϑμησαμένη, τριβῇ καὶ ἐμ- 
πειρία μνήμην μόνον ᾿'σῳξομένη τοῦ εἰωϑότος γίγνεσθαι. ᾧ 

1 δὴ καὶ πορίζεται τὰς ἡδονάς. 
-Ὕ 293 Φ -“- 

ταῦτ οὖν πρῶτον σκόπει εἶ 
δοκεῖ σοι ἱκανῶς λέγεσθαι. καὶ εἶναί τινες καὶ περὶ ψυχὴν 
τοιαῦται ἄλλαι πραγματεῖαι, 

νυοϊίου Ἃ{8τί, πᾶ] ΘΓ 65 (γ ποί!!- 
νυοηάϊρ, δἷοῖ ἀΐοβο Αππδῆπιοπ δ889- 
ἀγα οκΊ]ϊοῖι Ὀοδίδιϊροη Σὰ ἴδβ86π., Ἐπὶ 
Κεΐπον ΤηκΚίανγ οῖο πὰ ερδίογοη ΑὉ- 
Ἰουβηῦπηρ ἀογ οταυββοίζαηρσοι, δῖ 
ἀοπδη ἀϊς νυεἰϊΐοεγε Εὐγουίθγαηρ Ζ8 
ἔπδβζοη ᾿αί, Βδυμὶ Ζὰ σοῦεῃ. 
ΟΡ. ΠΥῚ. [ΕἸ 4. πρὸς τούσδε. 

16 ἴα ἀρ. ΧΥΠΤΙ--ΧΧ ρσοεροθοηθῃ 
Βορτ δυ ποτε ποϊ ἀπ ροπ σα] θη δ08- 
ἀγδοκιῖοδβ ἀσπι ΟΘογρὶδα πὰ Ῥοΐοβ 
«κυρίοϊοῖι, υνϑῖ! δυβίοσου 468 Εὶ δ 
ἴτοιθη ϑίδοκοη υυϊθάοῦ ἱπ ἀδ8 ὅ6- 
δρυδᾶο οἰπίσγῖί, 

ὅδ. διομολόγησαι: ἐπάρῃ]. 
ἔδοξα εἰαϊὶ δοκῶ, ννοὶ! ΚΑΙ ΚΙ 68 

εἷο) ἀδη)8}]5 δοοπ ἱπηου] οἷ απί- 
βο θά ΠΔΌΘη ΠηΠ88. 

Ἵ. ἡ δ᾽ ἰατρική ετρ. δοκεῖ τέχνη 
εἶναι (γνὁ}}} Δ06γ). [6γ ΟΠ δα κοῦ 
ἀον δειιοπείγδίϊοη δον ῖνκί Υ ἸθάοΥ- 
Ποϊαπρ ἀςαδοίθθη Βορτ ας δαὶ Εἰς 
ἀο5 ϑεαίΖζοα. ,οα!. Ῥτοίαρ, 3581 Α. 

[601 Α] 8. αἰτίαν. ρὶ. 4656 Α. 
Βογί ννδὺ νουζαρδνυνοῖβα δὴ ἀΐ Μ|ι- 
(ε] σοάδοινς, ἐἀϊαὸ 'ἴπ Απννοπάπηρ 
Κοιιπιοπ (ὧν προσφέρει). Ηΐοῖ ἱεὶ 
ἄδε Ῥγυδαϊοαί αἱἱρεπιοΐποσ. [ογ ἰη- 
ὨΘ6ΓΟ αταπὰ οἶπον ΤἬδΕρ Καὶ βο ἢ 165 :ί 
ἀΐο Κοπηίηΐθ ἀθ8 σὰ οὐγοϊοποπάθῃ 
Ζ16165 οἷη. 

10. ἡ δ᾽ ἑτέρα κτέ. Ἀπακοϊυ( βοῖ. 

ρ , μ ΄ αἵ μὲν τεχνικαί. προμήϑειαν 

ΑΙς Ῥυβάϊοαιϊ 5016 πιᾶπ δυνυδυίθῃ: 
οὔτε τὴν φύσιν ἔσκεπται οὔτε τὴν 
αἰτίαν. ῬδΥ τοϊδίνε Ζνν βο παι 
θεσαπεῦσίς ἀδβ ΑὈ]επ Κα σορ ἀδΓ 
θεσοπηθῆθη (Οὐοπείγαοίζοη, ἱπάςπι 
ἀδΥ ἈΠ ρεπιοΐπογαο υπὰ ἀπθοβιϊπιπίογο 
Αὐδάγυοκ ἀογ Εἰρῆπάπηρ (κομιδῇ 
ἀτέχνως ---- ΟΝ] Ζὰ πηϊογβοβοίάοη 
σου ατεχγνῶς --- ἔρχεται) εἰσὶ ΚΟΥ 
ἄεπι ἰοσίδοῖι Ὀοβι πη ίογθη οἰπαγδηρί, 
80 ἀ4885 ἰοἰΖίογου δἱοἢ ἴῃ ἀοΥ ΕὌΤΏΣ 
σοῦ ᾿ϊηζείγοίο πάθη Βαβι πηι ρθη 
(Ρασγιῖΐοο.) δὴ δυβίθγθη δηβο ἢ } 652. 

12. ἀλόγως, νἷς 466 Α : ὃ ἂν ἢ 
ἄλογον πρᾶγμα, {τ [ἄν ἀτέχνως 
οἴη, νυὸϊ! ἀδ8 ΝΜίογίκπιαὶ ἀθὺ τέχνη 
ἴῃ ἄοπι δοῦναι λόγον Ὀαδίοβμί. 

18. ὡς ἔπος εἰπεῖν σοιιόγί Ζαγ [0]- 
δεπάθη Νεραῦοη, οὶ. Αροὶ. 1714: 
ἀληϑές γε ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν 
εἰρήκασιν. 

οὐδὲν διαριϑμησαμένη οπίβρτϊομί 
ἄεπι ἀλόγως, νν7ῖα δύσι λογίζεσθαι 
ἀογ ρσαπιοϊπδᾶπιθ Αὐδάχαοκ ἰδέ ΓἿΠΓ 
Ὀαγοοῆποῆ ἀπά ογννᾶσοη. [μοΐζίογα 
Βεοάευίαηρ πἰπηπιί δυο διαριϑμεῖ- 
σϑαι 8. 

[Β]14. ᾧ δή δεοδὲ διῇ ἀδπ σδῆσζϑη 
4 

ϑαΐζ, ἰδ αἰ8δὸ σεῖο τῷ σώξεσϑαι 
μνήμην κτέ. 

16. ἑκανῶς : ξυκδιπ οἷ, ἰγεοπά. 
17. προμήϑεια Ὀϊἀοι οἴποη ἀΐγθο- 

Β 
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τινα ἔχουσαι τοῦ βελτίστου περὶ τὴν ψυχήν, αἱ δὲ τούτου 
μὲν ὀλιγωροῦσαι, ἐσκεμμέναι δ᾽ αὖ, ὥσπερ ἐκεῖ, τὴν ἡδονὴν 
μόνον τῆς ψυχῆς, τίνα ἂν αὐτῇ τρόπον γίγνοιτο, ἥτις δὲ ἢ 
βελτίων ἡ χείρων τῶν ἡδονῶν, οὔτε σκοπούμεναι οὔτε μέλον 

( αὐταῖς ἄλλο ἢ χαρίξεσϑαι μόνον, εἴτε βέλτιον εἴτε χεῖρον. ὅ 
ἐμοὶ μὲν γάρ, ὦ Καλλίκλεις, δοκοῦσί τε εἶναι, καὶ ἔγωγέ 
φημι τὸ τοιοῦτον κολακείαν εἶναι καὶ περὶ σῶμα καὶ περὶ 
ψυχὴν καὶ περὶ ἄλλο ὅτου ἄν τις τὴν ἡδονὴν ϑεραπεύῃ, 
ἀσκέπτως ἔχων τοῦ ἀμδίνονός τε καὶ τοῦ χείρονος σὺ δὲ 
δὴ πότερον συγκατατίϑεσαι ἡμῖν περὶ τούτων τὴν αὐτὴν ἴὸ 
δόξαν ἢ ἀντίφῃς; " 

ΚΑ4. Οὐκ ἔγωγε, ἀλλὰ συγχωρῶ, ἵνα σοι καὶ περανϑῇ 
ὁ λόγος καὶ Γοργία τῷδε χαρίσωμαι. 

ΣΩ. Πότερον δὲ περὶ μὲν μίαν ψυχὴν ἔστι τοῦτο, 
περὶ δὲ δύο καὶ πολλὰς οὐχ ἔστιν; 16 

ΚΑΜ. Οὔκ, ἀλλὰ καὶ περὶ δύο καὶ περὶ πολλᾶς. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ ἀϑρόαις ἅμα χαρίξεσϑαι ἔστι μηδὲ 

σκοπούμενον τὸ βέλτιστον ; 
ΚΑ4.4. Οἶμαι ἔγωγε. - 
011. ΣΩ. Ἔχεις οὖν εἰπεῖν, αἵτινές εἰσιν αἵ ἐπι- 20 

τηδεύσεις αἷ τοῦτο ποιοῦσαι; 

ἴδῃ ΟΘοροπδδῖζ σὰ μνήμη τοῦ εἰω- 
ϑότος γίγνεσϑαι -- ἀογ ΝΟΥ Κ ἴῃ 
ἀϊε ΖυκοπῆιΨ υπὰ δυΐ 85, ννδ8 ποῖ - 
νυθηάϊρ ΘΟ δο δ θη Ἰμ68, σαροῃ ἀϊς 
πλοδίγᾶρίοις ΕΗ πογθηξ δὴ ἀδδ 
Οοδομβαῖίιθθθ. Απ ἀδγ ἀΐϊοθο Β6- 
ἐπ ξυκοιηπιοπάδη Βοἀοαίπηρ ογ- 
ἰᾶτι δἰ οἷ δαςὶ αἷς Θ΄ 6] ]}ὰπρ, νυν οὶ δ6 

Ῥ]δίοη ἀδ Ρτγοιβείβου δ ἱπ ἀ6Γ πιγ- 
(δοθῆ δγϑίθ ὰ πρϑίοσαι (623 ἐ) 
δηννοϊδί. 

ῶ, ὥσπερ ἐπεὶ: Ὀδὶ ἀθὰ [,οἷθε. 
ὃ. ἥτις δὲ ἢ βελτέων κτέ. Ἠϊετ- 

πὶ νἱἱεοᾺάα ἀ16 Βὔοκεοϊοιί δυΐῦ ἀϊΐς 
φύσις, ννἷο ἱπι ἔοϊσοπάθῃ ΟἸϊοάς 
οὔτε μέλον ἀΐα Βδοκείονι δυΐ ἀϊΐςε 
αἰτία τπιδοϊγοϊδοπά Ὀδεοϊοῃ ἠοῖ. 

4. δ δϑβοϊαίο Ραγί. μέλον νυυἱγὰ 
οῦδηβο πηὶΐ εἴποπὶ δΔρροβιίΐνοη νϑῦ- 
θυπάοη Ῥδιδοῦγ. 236 Α: ὡς οὐ πάνυ 
εὐπορῶν τοῦ πολλὰ λέγειν περὶ 
τοῦ αὐτοῦ ἡ ἴσως οὐδὲν αὐτῷ με- 
λον τοῦ τοιούτου. Ὠδγ ῬΥ͵Φο δαὶ ἰδὲ 
οἷ Γαὶπὶ 511} ΒΟ Γ. 

6] 9. ἀσκέπτως ἔχων ρἱοϊοι ἀμε- 

μᾶλλον δέ, εἰ βούλει, ἐμοῦ 

λῶν οάοτ ὀλιγωρῶν. αὶ. ονοῦ Β 
160, 2). ᾿ 

10. συγκατατίϑ εσαι οΥἰπδοῦί δα σὴ 
δῃ ἀΐο Αὐνειϊαηρ (ννἷο 600 Α σύμ- 
ψηφος). 86: Ον͵]εοοί νῦὔγάε ψῆφον 
βοΐη, υυοΐᾶγ εἷος δόξαν οἰδίεῖιι. Ζα- 
δσἰοῖον δομ! οδζὶ ογ ἀΐδ Βοἀοοϊεης 
ἀδε Ὠοροπίγοηβ σὰ Καηξιλθοαι ὅο- 
Ὀγδῦομο ἴῃ δβἱοῖι. 

12. οὐκ ἔγωγε κτέ. Ναὶ. κὰἮ 468 Ὁ 
(87, 19) απὰ υπίορη Ὁ. ΚΑ Π ΚΙ 
ὀγκοππί ἀΐϊο Νοιίσαπρ ἀστοὶ δδοὶ- 
οῖΘ ατγᾶπαάς πὶοδέ δ: οἵ δοίει 
Ῥογβδδη] οι ΟοἴΑ Προς (ἕνα .. χα- 
ρέσωμαι, υἱὲ Βεξίουηρ; δαΐ 491 Β) 
8δη ἴἢτο ϑ.6}|6. Εθεηδο 810 Α. δ18 Εἰ. 
814 Α. 516 Β. Ὁ. 

Ὀδθοῦ καί (πυγ) 4. Κι. 69, 32, 
16. 17, 

[ῦ] 14. θεν ὕοθογσδηρ δαΐ δῖ - 
ΓΟ ϑϑοίθη ἰδ ποι(ῃννεπαΐρ, ἀδαειί 
ἀΐο Τὐπίοσδαοδπηρ ἀδγ ρμροϊ  ἰδοθθη 
Ταδορίκοῖι δον Ζα ννοπάθη [κῦπδο. 

11. μηδέ: “δᾶσὶ οἰ πο’. Κτ. δό, 
18, 3. 
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ἐρωτῶντος, ἣ μὲν ἄν σοι δοκῇ τούτων εἶναι, φάϑι, ἢ δ᾽ ἂν 
3 

μή, μὴ φάϑι. πρῶτον ὃὲ σχεψώμεϑα τὴν αὐλητικήν. ου 
δοκεῖ σοι τοιαύτη τις εἶναι, ὦ Καλλίκλεις, τὴν ἡδονὴν ἡμῶν 
μόνον διώκειν, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν φροντίζειν ; 

ΚΑ4. Ἔμοιγε δοκεῖ. 
φ 

ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ αἷ τοιαίδε ἅπασαι, οἷον ἡ κιϑαρι- 
στικὴ ἡ ἐν τοῖς ἀγῶσιν; 

ΚΑ. Νναί. ᾿ 

ΣΩ. Τί δὲ; ἡ τῶν χορῶν διδασκαλία καὶ ἡ τῶν δι- 
10 ϑυράμβων ποίησις οὐ τοιαύτη τίς σοι καταφαίνεται; ἢ ἡγεῖ 

Οδρ. 1.1|. 2. τὴν αὐλητικήν. 
Βϑοϊκεδίθβ ννᾶμ! ἀΐα Βεϊδρίεἰα 850, 
ἀδδβ δ΄ νοὴ υπίοῃ δυΐεἰε]ροπα Ζὰ 
ΣπποΥ Ὠδθογοπ αδίϊαηροη ὕδθεγσθεῖ, 
κυρ οἷοι ΔΌΟΓ δυοὶ ἀογ ΒΜΒοίουϊκ 
ἱπαπιοῖ πᾶπον γὔοκι, ἢ) 885 ΕἸΟιδπδρίοὶ 
ἫΝ ἔν ἀΐο ηἰοάτιρβίς Οδιθηρ ἀ6Γ 

υεὶκ (αὐλείτωσαν Θηβαίων παϊῖ-, 
δεο᾽ οὐ γὰρ ἴσασι διαλέγεσθαι). 
πη Αἰοὸπ δου ἶοδζ ᾿ἢ8η 685 Ζ πὶ 
ετόϑείθη Τῆιοὶ} δοἰοθη, ἀΐα οἷπ 66- 
ΘΓ ἀδγδῦβ πιδομίθη. Βεῖ Οδει- 
δ] ογπ ῥῇορίοη ΕἸδίαπ Ὁ δου πῆθη 
δυίζαυιίγοίοση. 

4, διώκειν... φροντίζειν. Ὁΐϊς 
Τηδαπϊεῖνε δος θδζθη δἷο δροχοβ6- 
ἐὐδοῖ δὴ τοιαύτη εἶναι 8ῃ, 80 ἀδδε 
δἷο δον νοῦ δοκεῖ δυιδησοη. Υεί. 
πὸ 4810 (117, 10). 

Ἴ. ἡ. ἐν τ. ἀγῶσιν. Νὺὰτν ἀΐε 
ἘΚ βαγίϑε κ,, ννεΐοα Ὀοὶ δ οἴ θη 
Ἐδείδη ἴῃ πιαδἰδοίθη Υ οἰ Καπιρίδη 
οῦδι ννυγάθ. τοοϊηοὶ ΡΙδϊοθ ΖῸΓ 
Οδίίυηρ ἀδν ϑοβπιοϊοῃεἰεὶ. Ὀάαροροη 
ογκαθηΐ ΟΓ οἷηα Αγί ἀογβαίθθη δ8ῃ, 
νυοϊοΐα ἀογ εἰσθποη ΒιΙάθηρ ἀογ 
ὅ866]6 ἀ65 Εἰἷπζοίποη -- ἀοΓ δἰς (γεϊδι 
-- ἔογάσν! το) κοῖπ, Ϊὰ ἀδββδη βἰΐ- 
ἸἸοῖο Οὀοϊπηυηρ μοῦδη Καηπ. Ὠ 686 
ΘΙΏΡἤδΝ  6Γ βεϊθεῖ ϑίδαί ΠῚ ρ. 899 
1. ῖο ΚΙΣΒνί δος ννᾶῦ δηοῖ 66- 
δοιείαδπά ἀ65 []ηἰογγϊο 5 [ΠῚ 86 
ποι ΑΒ θηον. 

9. ἡ τῶν χορῶν διδασκαλία. Ὠδγ 
Απεάευοκ διδασκαλέα ὈοΖοϊονη οί ἀϊ6 
Εϊοῦθυπηρ ἀδογ ΟἸδτα δοννοῦ! ΚΓ 
ἄδη Θεβδὴρ αοαἷἰβ ἀΐε ογο οϑϑίβομο 
Βαγδιοι ας. 8,6 ἤδὶ ἀσθπὶ ὈοίοΣ 
ΖΒ. ον. 1 28 βαρὶ νοῦ Ατίοῃ: 
ἐόντα κιθαρῳδὸν τῶν τότε ἐόντων 
οὐδενὸς δεύτερον καὶ διϑύραμβον 
πρῶτον ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν 

ποιήσαντά τε καὶ οὐνομάσαντα καὶ 
διδάξαντα ἐν Κορένϑω. ὙἭδΒ 
ὈΠΙΟΥ ἀδπ Ομόγοη μἷθγ ζὰ νϑυβίθδη 
βαὶ, νἵνά ἀυγοῖ ἄθη Ζυξβαὶζ ἡ δι- 
ϑυράμβων ποίησις οτἰδαίετι. ΝΙοδα 
ἀΐϊο δῆζθο ομογίϑδομ  [υυυῖκ, ννυῖθ᾽ 
δἷς δοὶ ἀθη δογϑγῃ δ οἷ δυδαθυξ ἀοῖ 
μβαίτα, ννῖτὰ νϑγυγί 6, δοηάθγῃ ΠΌΓ 
ἀεν Το] ἀογβοί θη, ννοίοθοι, δ8ὴ 
ἄδῃ ᾿οηγβοβοῦθ αἰοῖ δηϊθ πεηά, 
ἴῃ Αἰποα Εἴησδηρ ρσεοίαπάδη δδίίε 
ὑπὰά σογᾶθθ ἀοτγῖ νοη ϑίδαίδνυνοσθῃ 
βοῖν ρορῆερί νναγά. Ῥθηῃ νοῦ ϑ8εῖ- 
ἴδῃ ἀ68 ϑίαδίβ ννυγάδη οἴ οἰ δι βο ἢ 6 
υπά ἔγοπιὰς Μαυβίκογ πὶ ἀον Εἰΐη- 
ἄθυης νοῦ ᾿ς γτγαιῦεη ἐγ ἀΐς 
οι γαίδομβοη Ἐεϑία Ὀοῖγτδαῦ πηὰ 
ἴδπάδη ἀδγίη ῬγοιιΚἄπιρίο, ἀγῶνες, 
βίαι. δῦ Βορτγὔπαον ἀδγ ἀϊίῃγ- 
ΥΔΙΏΙβοθδη 6 Π"ἰς ννὰγ ἀδν οὔδη 8δ6- 
πδηηΐϊς Ατΐοη νοῦ Νίοι γπιηα (600), 
ἀδγ δπὶ ἨοίἬς Ῥογϊδιιάθδσβ νοῦ Κο- 
γῖητι βἰ οἷν δυξηϊοιι, Εν {ἀμ γίΘ 8.010 - 
ΡΒίβομβ ς Οἰϊδάογαηρ ἄἀογ 1μἰδάοὺ 
υπὰ ἀΐε δοφοεπδπηίθη ἱυκὶϊδοὃ 6 ἢ 
Οδότε (Δ5 δ0 ΜΙιρ οάθτη θοδιο6ηα) 
οἷα. 8.0 πίεδβζθη ἀΐδβοί θη, νυνὶ! ἀϊς 
Οἰιόγο ἵπὶ Κυοῖὶδο πὶ ἀθιι ΑἸ ζὰ 
βίοβδη ρβορίοη. Εἶηο Ζννεῖϊῖϊ Ρε- 
τὶοάο θεσίπης ἂς ἀδη ὈὲΓΠγγϑιαῦοῦ 
ταϊ  βοϊηενῦ δογοοάο απ πδοῦ Αἴ Βθα 
ἀσγοῖ [8808 νοῦ Ἠοτγπηϊΐοησ, οἷ- 
ποι Ζεϊϊσοποκδδη ἀογ Ῥοϊοἰείγαί θη 
υηὰ 1οἢγον Ῥίηάαγα. Βα] ρὶπρ 6Γ 
ἴη ΑΔΚα ἀυτγοῖι ἴὐευθοείγεϊδαπρ, 
Καπειοὶοὶ πηὰ Ῥαπίδει κα Γαδο ἀ6Γ 
Επίαγίαηρ δπίροσεη. Εἶγεῖ ἀυγοῖὶ 
ῬμΣΙοχθποδ νοῦ Κυίμογδᾶ πδἢπι 
ΕΓ δι Ηἶπάς ἀ65 ρεοϊοροπηοδίϑοθη 
Κυίΐίοροβ ἀσγοι ἔεΐδοτο Αὐδοϊθηρ 
ἀς58 ἀγαπιδίϊδοϊδη πὰ τα ἰ Κα δοῖνθα 
ἘΠοπιο 68 οἴη ποαοη Ααἰβοϊνναπρ, 
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τι φροντίξειν Κινησίαν τὸν Μέλητος, ὅπως ἐρεῖ τι τοιοῦτον, 
ὅϑεν ἂν οἵ ἀκούοντες βελτίους γίγνοιντο, ἢ ὅτι μέλλει χαρι- 

- δῸΖ2 εἴσϑαι τῷ ὄχλῳ τῶν ϑεατῶν ; 
ΚΑΜΔ. Δῆλον δὴ τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες, Κινησίου γε 

πέρι. 
ΣΩ. Τί δέ; ὁ πατὴρ αὐτοῦ Μέλης ἦ πρὸς τὸ βέλ- 

τιότον βλέπων ἐδόκει σοι κιϑαρῳδεῖν; ἢ ἐκεῖνος μὲν οὐδὲ 
πρὸς τὸ ἤδιστον᾽ ἠνία γὰρ ἄδων τοὺς ϑεατάς᾽ ἀλλὰ δὴ 
σκόπει" οὐχὶ ἢ τε κιϑαρῳδικὴ δοκεῖ σοι πᾶσα καὶ ἡ τῶν 
διϑυράμβων ποίησις ἡδονῆς χάριν εὐρῆσϑαι; 

ΚΑ4. ἜΜμοιγε. 
ΣΩ. Τί δὲ δὴ ἡ σεμνὴ αὕτη καὶ ϑαυμαστή, ἡ τῆς 

τραγῳδίας ποίησις ἐφ᾽ ᾧ ἐσπούδακε; πότερόν ἐστιν αὐτῆς 

1. Χινησίας ννᾶῦ ὑπ αἷα6 ΜΙ(ίε 
ἀεβ ρϑὶοροππαβδίβοῆθη Κυϊοσοβ οἷη 
ΒΘἢν Ροραϊᾶγον ΠῚ ΤΠ Υγϑα Βα πα: οδίου : 
ΑΌΘΔΥ Ε΄ ἰγᾶσί νογζΖυρδβνυνοῖδβα ἀἷο 
ϑοδα!α, ἀθη νογάογ ἀδν Ὀ᾿ (ΠΥ τδπι- 
δοπαϊοδίπηρσ Ὀοίογαογί Ζὰ δαῦση. 
θαυγτοῖὶ ΡΠ απίαβ βοῖθη,, παρ βαΐίθη, 
οἵ ἀπ: {|| π πη 8}6 οἰπουβοὶίβ, 
ννἱα ἀυτοῖ Υογίδοϊννα !, ΒΒ: οΥΓΆ ΠΟ, 
σοῖς ἈΘαἀοπβδγίθῃ Δ ΠάγοβοΙ (8 δα οἶα 
εὐ ΕΠθοῦ στὰ πιδοῖΐθη. Εδ ρεΐδηνσ 
ἴππὶ δαοῖ ; ἀδον νογβροίίθη ἵδη ἀϊΐα 
ΚοΟΙΙΚΟΥ --- δῃοῖ ΑΥἱβίορ πο ἴῃ 
ἄδθη Ὑόσοϊη ππὰ ΕὙδβοδδῃ --- δ[8 
οἴπθηῃ Κυπεί- υπὰ Οεδο Δ δυο Υ- 
ἀοΥθοΥ, οἴπθῃ ἀδγοῦ, νυϑίονα 'π ἀδῃ 
ὕΟΙΚοι 3838 κυκλέων χορῶν ἀσμα- 
τοκάμπται ροπδπηΐ νυϑγάθη, ϑαὶπ 
ψδίον ΝΜ εἰθ8 15 ππ8 νυθηΐσοῦ ὈοΚαππί. 
ΘΟ ὐνν δ ὙΥΔΥ ΘΓ Ὁπρδοάοαξζαπάου 818 
ΚΙπθαῖδθ. οοῖ πδί δῖ 6ἦ ἄδῃ 
ϑροί( ἀογ οι ΚοΥ δαΐ δἷοι σοζορδη. 

[602 Α] 8, τῶν ϑεατῶν. ΑἸΪεν- 
Εἴη 5 ννᾶγ οὶ ἀογ Αὐἐ γαηρ 50]}- 
εὐον Ογα δυοῖν ϑίο  Ζζαπ Θομδῦςῃ : 
ΔΌΟΡ ϑεαταί ἴιᾶΐ δυσὶ ἀϊα ννοϊίθγα 
Βεοἀοαίαηρ “ Ε'δβίνογβαιϊυπηρ, Ρυ- 
Ὀ]1]οαπι’, ννῖα σ᾽οῖοι ἡνία γὰρ ἄδων 
τοὺς θεατάς, ρὶ. ϑγπιροβ. 194 Α: 
φαρμάττειν βούλει με ἵνα ϑορυ- 
βηϑῶ διὰ τὸ οἴεσϑαι τὸ ϑέατρον 
προσδοκίαν μεγάλην ἔχειν ὡς εὖ 
ἔρουντος ἐμοῦ. 

9. οὐχὶ ἢ τε κιϑ. Ὅοδγ δομίαβα 
Κοπηΐθ σὑόυϑ! δ ογβοοΐποη, ὧδ δΥ 
ΠῸΓ 80} ρουβοπιϊοποα ὕΠπροβοῦο 
δ'ο ἢ στηπάεϊς; ἀθὸγν Ρ]δίοῃ ρσεοηπῦρίι 
68 Ζα Ζεΐθαῃ, 858 ἴῃ βοΐ ποὺ ΖοΙϊΐ 

ἀϊε86 Καπϑοία ἄδῃ δὴ βἷο 'Ζ βίβ θη- 
ἀ6π δἰ(ϊοοη Εογάδγα ρθη υνῖνῖ - 
16 ἢ πίον σεπᾶβοη. Ϊ]6 κιϑαρι- 
στική ππὰ κιϑαρῳδική, ἀΐα δοπδὶ 
Ὑ0Ὦ] δυοῖν ππίογβοίο απ ννυογάδῃ 
({1οη ὅ88 Β), τνεγάδπ ἰἶον σίοΐσῃρε- 
βίο! τ, νυϑῖ! οὐϑίθγσε νοΐ! τηοἶδί ἴῃ 
ἀδὺ ἰοἰζίογθη δυίρίησ. 

19, ἡ σεμνή Καπη δονομὶ δἢγ- 
νυῦγα σ᾽ 815 Βοσ νογθῆ γι Ὀ6Ζοϊσβηθη. 
Ἐγβίοτοβ δέ νουζΖιζίθθθη. ἤδηῃ 
θοζθς 68 δἷοῖ. δαΐ ἀἷδ ρϑίμοδίδοδο 
νῦταθο ἀυγοῖὶ ϑοπίθηζοη, ῬὙΜοχγίο 
πηὰ γογίταρσ ογδίγοδοπᾶὰς αγείεὶ- 
ἰπηρ. ει, Τμοδοί. 208 Ε: οὐ προ- 
δοτέον οὐτῶ ἀνάνδρως μέγαν τε 
καὶ σεμνὸν λόγον. δ ρ!. δυσὶ 511 ἢ 
πὰ ὅ12Β. Ὁ]16 Ττδρδαϊο 88} δυο 
πὶ ἸΠΓΕΥ δ᾽ {Π Ὸθπ Τοπάθηζαπῃ υνὶϊ- 
ἰδα ΤΣ θοβοπάογε δἰ γννγάϊσ, 

[Β] 18. ἐφ᾽ ᾧ ἐσπούδακε (ἐπὶ 
τούτῳ ὃ οὐεν ἐφ᾽ ᾧ ἐσπ.) ἀχίγὶ ἀϊΐο 
ΔΙΙσοπι εἶπ σοϑίο] 6 ΕὟΡ δῖ ἀδπ 
ΒΕΡΥΙ ἀογ Αὐδίοδί, ἀογ ἀδὴπ ἴῃ 
ἄεδτ ννυοϊΐοῦ θεϊσοίασίοη Εσᾶηζαηο- 
ἔγαρε ποοῖὶ ἀδυς!} πον ἀθτοῖ ἀϊα δης- 
βρτθοϊοπάθη ϑυθείδηςζινο αὐδροὐνγἄοκέ 
νεγά, Ζα σπουδάξειν ἐπί τινε νρῖ. 
Ιἐδοῖ. 188 Α: ἐκεῖνοι μάλιστα τῶν 
Ἑλλήνων σπουδάζουσιν ἐπὶ τοῖς 
τοιούτοις. Χοπορῆ. Με. 1 8, 11: 
σπουδάξειν . . ἐφ᾽ οἷς οὐδ᾽ ἂν 
μαινόμενος σπουδάσειεν. ὕδδον ἀδ5 
Ῥεγίεοί 5. Κα. ὅ8, 88, 3. 
πότερον ἐστιν. . ὡς σοὶ δοκεῖ. 

ΕΠη6 δυ δ] ]} πο Βοάαδννοϊδό, ἔὔτν 
γν ]ο 6 πότερον δοκεῖ σοι εἶναι 2 
Υτυαγίοη ννᾶγ. ὅδ. ἄδῃ Κύ. Απδ. 

ὅ 

10 
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τὸ ἐπιχείρημα καὶ ἡ σπουδή, ὡς σοὶ δοκεῖ, χαρέξεσϑαι τοῖς 
ϑεαταῖς μόνον, ἢ καὶ διαμάχεσϑαι,. ἐάν τι αὐτοῖς ἡδὺ μὲν 
ἢ καὶ κεχαρισμένον, πονηρὸν δέ, ὅπως τοῦτο μὲν μὴ ἐρεῖ, 
εἰ δέ τι τυγχάνει ἀηδὲς καὶ ὠφέλιμον, τοῦτο δὲ καὶ λέξει 

δ καὶ ἄσεται, ἐών τε χαίρωσιν ἐάν τε μή; ποτέρως σοι δοκεῖ 
παρεσκευάσϑαι ἡ τῶν τραγῳδιῶν ποίησις: 

ΚΑΜΛΜ. Δῆλον δὴ τοῦτό γε, ὦ Σώκρατες, ὅτι πρὸς τὴν ( 
ἡδονὴν μᾶλλον ὥρμηται καὶ τὸ χαρίξεσϑαι τοῖς ϑεαταῖς. 

ΣΩ. Οὐκ οὖν τὸ τοιοῦτον, ὦ Καλλίκλεις, ἔφαμεν νῦν 
10 δὴ κολακείαν εἶναι; 

ΚΑ. Πανυ γε. 
ΣΩ. Φέρε δή, εἴ τις περιέλοιτο τῆς ποιήσεως πάσης 

τό τε μέλος καὶ τὸν ῥυϑμὸν καὶ τὸ μέτρον, ἄλλο τι ἢ λόγοι 
γίγνονται τὸ λειπόμενον ; 

ΚΑ4. ᾿Δἀναγκη. 
3 ᾿ “- ἕ 

ΣΩ. Οὐκ οὖν πρὸς πολὺν ὄχλον καὶ δῆμον οὗτοι 
λέγονται οἵ λόγοι: 

ΚΑ... Φημί. 

ΣΩ. δημηγορία ἄρα τίς ἐστιν ἡ ποιητική. 

2, ἐάν. . εἰ δέ. Ὅεν ΥΥ ΘΟ 86] 
ἷπ ἀν ΕὌσ ἄογ Βεαϊηρσαπηρββᾶίζα 
ὈογαΝ τνθηϊροῦ ἷἱπ οἷποῦ ᾿ππογοη 
Μογβο ἰἀοη ας ἀ68 σοάδηκδϑηβ δ[5 
ἴῃ ἀοπὶ ϑ'ρυδοῖ σοῦγδαυοῖ, ἀδπι σα πιἃ52 
2. Β. πδοῖ ἐὰν μέν σοννοπη οἢ εἶ 
δὲ μή 5δίεῃῖ. αζσὰ Κοιιπιΐ ἀΐε 
ἈδοΚβιοδε δυ ἀδ8 ἐοϊροπάς ἐάν τε 
.. ἐάν τε. Βεοιμονκοηβννογίῃ 86 ἀδ5 
Ἐδμίθη ἀθ8 μέν πδὸὲ ἐών, ννοδὶ 
νοσοη ἀεβ8 μέν πδοῖ ἡδύ, ὕὕθθοτ 
ἀϊο ὙΥΙΔἀογμοϊαπο 465 μόέψ ὑπὰ δέ 
ἴῃ Ὀεΐάοη ϑδίζϑη Ζὰ 512 Α ἃ. 499 Ὁ. 

4, ἀηδὲς καὶ ὠφέλιμον. Ὀΐο δ ετ- 
δἱπάσησ ἀυγοῖ καί δυβοδθὶπί δυΐ- 
[ΔἸ] πὰ βοννοῖ! ἴῃ ἈΠοκαι οἶα δυΐ ἀδ5 
Μεγηδιίηἶβ ἀοΓ νογδυπάδπθη Β6- 
εὐ ἔε, 418. δυο ποῦ ἄδπὶ δπίδργο- 
οποπάθῃ ἡδὺ μὲν... πονηρὸν δέ. 
ἘΠ᾿ 801} 8180 ννοῦ] ἀΐε Ψογοϊηϊσαηρ, 
πἰονιί ἀϊα  γβο οἀδηοἷΐ ἀ6Υ Ὀσϊά6η 
ἴῃ Βούγδοδί Κοιιπιοπάδη Εἰ σοπδο δῖ- 
ἴἰθῃ δου οῦθη τγογάθῃ. ἢ 85 
[ο]σειθάθ ἐάν τε χαίρωσιν κπτέ. 5ἰομι 
ηἶοσπί 1η ὙΠ ογαρτυσι πὶ ἀδπὶ νοτ- 
Βεγροβαπάθη ἀηδές; 65 θαζίϑῃς δἰ ἢ 
δυῖ ἀΐε Ατί ἀδγ Αὐΐπδιπια νοῦ 6ὶ- 
ἰδ ἀογ ΖυδοιδθοΥ, πὶ ἀΐα δ᾽οῖ ἀ6. ᾿ 
Ιοδίον πἰοδμί Ζὰ Καπογη ὈΓΔΌΟΘΝΙ, 

ΘΠΠ 685, νυν ΟΥ ϑδρί, Πα βᾶπὶ ἰδὲ. 
8. ἄεη Κτ. Αηῇ. 

λέξει καὶ σεται πιϊς ΚΕ Ποϊκεϊομέ 
δι Ὠϊδίοσ απὰ ΟΠογροβδηρ. 

[0] 12. περιέλοιτο, ννεοῖ] ἀΐα σο- 
παπηΐθη Ὀῖπρα οἷο ννὶα ἀϊθ ἄυδΖο γα 
υπσοθοπὰθ Ἠδ]|ϊα ὑπὶ ἀθπ ἱππούθῃ 
Κοῦη, ἀθῃ δυβζυβργοομβοπάδη Ο6- 
ἀδηκοη, ἰοροη. ᾿πϑοΐρϑγπ ουβομοίηθη 
βἷς 8 Ζαϊπαίθη. 

18. μέλος ᾿κεῖ ἀδ85 πιιι81(8}186ἢ]6 Ε;]6- 
τηϑηΐ, ἀϊ Μεϊοάΐο, ἀΐα Ὀεβοπάογε ἴῃ 
ἄἀδη ἰγγίβοι θη (οδᾶηροι Ζαπιὶ οΥ- 
Βομοίη Κοιιπιῖ, ῥυθμός ἀΐα ροτεορεϊίε 
Βαεννεσυαηῦ, ἄδγθη Οτυπάϊαρε ἀδ8 
μέτρον, ϑ:Πθ6η- ὑπὰ ΜΟΥΘΠΙ 852 ἰδ. 

19, δημηγορία 88 5[οι. ΐδοτ ἢ πα 
50. πὸ Νεαδοηθοθοαίαηρ. οοὴ 
ἴοϊσι ὅ03 Α ἀΐε Μεγυγι οἰ απρ ἱπ 
ἄεπι Αἰἰτίθαίς αἰσχρά. )65 Αἰίτῖ- 
θυΐ ῥητορική ἰοἰϊοί Ζὰ ἀφ εἷρσεπί- 
ΠἸσθη Ζίοϊ ἀδν Ἱπάποίϊοη. -- ὃδ8548 
ΚΑΙ ΚΙῸ6 80 Ὀογοϊίνῳ Πσς Ζαποϊπηπιῦ, 
πιᾶσ 5βοίποθῃ Οταπὰ ἀδυιίΐη ἢδῦθῃ, 
ἀδ88 αἷς Ἀδάοκπβί]ου 86} 050 σογη 
αἷς ἴπ᾽νογβα δι ἴἤγοῦ Καυπεί δη- 
ῬΥΟΐδαη, νν]6 δὺ5 ἀθπιὶ Οοδργδοῖ ἀ68 
ϑοκγδίθβ πη Οοτγρίαβ (5. ὈΘβΟΠΘΓᾺ 
Οδρ. 11) δὐμ6}}0, 

δ 
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ΟΚΑ͂Ζ. Φαίνεται. 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΣΩ. Οὐκ οὖν ῥητορικὴ δημηγορία ἂν εἴη" ἢ οὐ ῥη- 

τορεύειν δοκοῦσί σοι οἱ ποιηταὶ ἐν τοῖς ϑεάτροις ; 
ΚΑ... Ἔμοιγε. 
ΣΩ. Νῦν ἄρα ἡμεῖς εὑρήκαμεν ῥητορικήν τινα πρὸς ὕ 

δῆμον τοιοῦτον οἷον παίδων 
ἱ “- - 

τε ομοῦ καὶ γυναικῶν καὶ 
ὦ 

3 .Φ ἀνδρῶν, καὶ δούλων καὶ ἐλευϑέρων, ἣν οὐ πάνυ ἀγάμεϑα 
κολακικὴν γὰρ αὐτήν φαμεν εἶναι. 

ΚΑΖ. Πανυ γε. 
ΠΠ]1. Σῶ. Εἶεν" 

Ε δῆμον ῥητορικὴ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι δήμους 
τοὺς τῶν ἐλευϑέρων ἀνδρῶν, τί ποτε ἡμῖν αὕτη ἐστί; πό- 
τερόν σοι δοκοῦσι πρὸς τὸ βέλτιστον ἀεὶ λέγειν οἵ ῥήτορες, 
τούτου στοχαζόμενοι. ὅπως οἱ πολῖται ὡς βέλτιστοι ἔσονται 
διὰ τοὺς αὐτῶν λόγους, ἢ καὶ οὗτοι πρὸς τὸ χαρίξεσϑαι 
τοῖς πολίταις ὡρμημένοι, καὶ 
ὀλιγωροῦντες τοῦ κοινοῦ, 

[κ - ’ - [ ῳ -«ὦἄ 

ἕνεκα τοῦ ἰἐδίου τοῦ αὐτῶν 

ὥσπερ παισὶ προσομιλοῦσι τοῖς 
δήμοις, χαρίξεσϑαι αὐτοῖς πειρώμενοι μόνον, εἰ δέ γε βελ- 

ΚΑΜ. Οὐχ ἁπλοῦν ἔτι 

[Ρ] θ. οἷον --- γυναικῶν. 16ἀδη- 
ἴ41}65 1δῖ δ πδοὶ ἀΐεβου ϑ.16}16 Ὀ6- 
γτοομιρσί, ἄδη Ζιίγ τ ἀν ΕὙδυθη Ζὰ 
{γδριδοθὴ ϑομιδαδρίοϊδθη δηζυπδὶ- 
δῆ: ΟὟ ποθὴ ἀογβοῖίθα δυοῖν Ζαὰ 
Κοιηδαΐδη ρσοβίαις(ος νυϑὺ, ὈΪοἶδί ἀά- 
᾿προδίθ! }. όν Βϑβῦοῖ ἀν Τηθᾶ- 
(ἜΓ ἀυγοῖνβ Κίανθη νυν 6αἀδηΐ} }5 
οἷῃ ὈδβοΥδηΚίοσ. 
ἀρ. {χΧ111. 10. Εἶεν βοι)ϊεασὶ 

ΠὺῸΓ οἰηδϑῃ ΤῈ 61} ἀον Εὐτδιίογαηρ δὖ, 
ἀϊο Ῥγδπιΐββοη, 8.5 ἄδηθη ἀον Θ'Οἢ 88 
δοξοβδη νυθγάθῃ 801}, ΔΌΘΓ πΐΐ δἴποπι 
δαννΐββοη Νδοδαγηοῖκ, τπὶ 5'6 δἷβ 
Ἰδοιβίθβεπά ζὰ δαζοϊοπθι. 

11. ἐν ταῖς πόλεσι: ἴπι ρο! ἰδοϊνδπ 
δίππο ἀε5 ονίεβ. 6]. ϑορῖι. Απίρ. 
181: πόλις “γὰρ οὐκ ἔσϑ᾽᾽ ἥτις ἀν- 
δρός ἐσθ᾽ ἕνός. 

[Ε] 12. τοὺς τῶν ἐλευθέρων. ἵνο- 
πἰδοῖ ροπιοὶπῦ; 516 δἰΐθη κἷο ΓΥ 
{τοῖο Μᾶμπποε υὑπά κἰπα ἀοσῖ, δαοσὶϊ 
80} ἀδγ νυδῆγο ΝΜ οϊπυηρ ἀδ5 Καὶ- 
ΠΠκ|65 (νοὶ. οὔϑη 489 Ο), ϑ5κίανϑη. 
γει. θεμι. ΟΙ. 1Π| 80: τὸ μὲν πρῶ- 
τον καὶ στρατεύεσθαι τολμῶν αὖ- 
τὸς ὁ δῆμος δεσπότης τῶν πολι- 
τευομένων ἣν καὶ κύριος αὐτὸς 

508 τέους ἔσονται ἢ χείρους διὰ ταῦτα, οὐδὲν φροντίξουσιν ; 
τοῦτο ἐρωτᾷς" εἰσὶ μὲν γὰρ 

ἁπάντων τῶν ἀγαθῶν --- νῦν δὲ 
τοὐναντίον κύριοι μὲν οὗ πολιτευ- 
όμενοι τῶν ἀγαϑῶν καὶ διὰ τού- 
τῶν ἅπαντα πράττεται, ὑμεῖς δ᾽ ὁ 
δῆμος -- ἐν ὑπηρέτου καὶ προσ- 
ϑηκης μέρει γεγένησϑε. 

16. ἢ καὶ οὗτοι κτέ. Ζουριῖοδο 
[ἂν ἀἷθ Ἀϊοεδυσικοῖς ἀΐοβοῦ Απδὲοδς 
δηάδηῃ β'οῖ δυοὴ Ὀδὶ ἀθη Βοάπογη 
ἴῃ Ζϑμϊγοίΐοθθη Αὐδεργᾶοπδοθ πὰ 
ΚΊαροι, 9. Β. θεὶ Βοιποδίμβοηθα. Να- 
τγΠοἢ ἰδὲ τὸ βέλτιστον ἴῃ οδἴννδδ 
δπάογοῃ ϑίπης θεῖ ΡΙδίου ϑαπιοϊηΐ, 
85 θ6] ἀθη Ἀοάπογῃ. Υ|ὶ. [δοκυ, 
ἄθεον ἄδθῃ ΕἾ ἰϑάθῃ 5 δ: κα γάρ τοι 
πεποιήκατε τοὺς ῥήτορας μελετᾶν 
καὶ φιλοσοφεῖν οὐ τὰ ιέλλοντα τῇ 
πόλει συνοίσειν, ἀλλ᾽ ὅπως ἀφέ- 
σκοντας ὑμῖν λόγους ἐροῦσιν. Βο- 
πιο γ Κα δυυογ δ᾽ ἀΐθ ρίδοπαδίϊδομθ 
Εογπὶ ἀθ56 Αὐδάγασκε ἴῃ ἀεν Υϊ6- 
ἀοΥκ  ἀοββοίθοη Οοάδηκοπα ἐμ 
Ἀπάργον ΕΌΥΩΙ, 

17. ὥσπερ παισί οτἰπηογῖ δὴ 464 
Ὦ. ΜΨεῖ, διοῖι 499 Β. Ο Οδρ. ΠΙ͂ 
Απΐ. 

[608 Α] 20. οὐχ ἁπλοῦν. [μοϊξίο- 
Χο ῬΥοτῖ ἰδὲ ἴπ δοΐηοῦ Οεγυπάβο- 

τί δὲ ἡ πρὸς τὸν ᾿Αϑηναίων 10 

16 

20 
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οἵ κηδόμενοι τῶν πολιτῶν λέγουσιν ἃ λέγουσιν, εἰσὶ δὲ καὶ 
οἵους σὺ λέγεις. 

ΣΩ. ᾿Ἐξαρκεῖ. εἰ γὰρ καὶ τοῦτό ἐστι διπλοῦν, τὸ μὲν 
ἕτερόν χου τούτου κολακεία ἂν εἴη καὶ αἰσχρὼ δημηγορία, 

ὅ τὸ δ᾽ ἕτερον καλόν, τὸ παρασκευάζειν ὅπως ὡς βέλτισται 
ἔσονται τῶν πολιτῶν αἵ ψυχαί, καὶ διαμάχεσϑαι λέγοντα τὰ 
βέλτιστα, εἴτε ἡδίω εἴτε ἀηδέστερα ἔσται τοῖς ἀκούουσιν. 
ἀλλ᾽ οὐ πώποτε σὺ ταύτην εἶδες τὴν ῥητορικήν. ἢ εἴ τινα 
ἔχεις τῶν ῥητόρων τοιοῦτον εἰπεῖν, τί οὐχὶ καὶ ἐμοὶ αὐτὸν 

10 ἔφρασας τίς ἐστιν ; 
ΚΑ. ᾿Δ4λλὰ μὰ “ὦ οὐκ ἔχω ἔγωγέ σοι εἰπεῖν τῶν 

γε νῦν ῥητόρων οὐδένα. 
ΣΩ. Τί δέ, τῶν παλαιῶν ἔχεις τινὰ εἰπεῖν, δι’ ὄντινα 

αἰτίαν ἔχουσιν ᾿Αϑηναῖοι βελτίώυυς γεγονέναι, ἐπειδὴ ἐκεῖνος 
18 ἤρξατο δημηγορεῖν, ἐν τῷ πρόσϑεν χρόνῳ χείρους ὄντες; 

ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ οἶδα τίς ἐστιν οὗτος. ΝΣ 
ΚΑ... Τί δέ, Θεμιστοκλέα οὐκ ἀκούεις ἄνδρα ἀγαϑὸν 

ἀδουίΐμθηρ Ζὰ ποίπιθπ. δ)᾽΄Ά᾽|ε. ΕἾὟΔρΡΕ 
νοχϊδησί οἷπα ἀορρεϊίο Απίπογί. 
ΝΕ]. αὐτῖρσοπα 468 Ο (71, 12); ωδοῖι. 
188 Ο; ΡῬμδοάοῃ 62 Α. 

8. εἰ γὰρ καί. καί φομοτγίι πἰομί 
4ὰ τοῦτο. ρὶ. Κυ, θὅ, δ, 1δ6. 8ο- 
Κγδίθα ᾿ἰδβείς δον ἀΐδ νοὴ Κα ἢ κ]|6 8 
δυίρσοπίο! (6 Το αρς δσοίδ! θὰ ἀπά 
ογκοππΐ ἀδηϊί ννοηϊσείθπβ αἷς Μδρ- 
ΕἸ Κοῖς οἶποῦ σαίοη, Ὀογοομιϊ σίδη 

“ἈΠΒοίοΥκ δῃ. 
7. εἴτε ἡδίω εἴτε ἀηδέστερα. 

Βοπιοδίμοθιιθδ. ἀογ ἴῃ νυἱϑϊδη Βδάθῃ 
ἀδες πρὸς ἡδονὴν υπὰ πρὸς χάριν 
δημηγορϑδῖν Ὀοκδπιρέϊ, βαρὶ ΟἸγπίμ. 
ΠῚ 18 ἴῃ ἴὐθθεγοιηϑιπθπρ τὐϊΐ 
ΡΙδίοιμδ μειγο: ἀλλὰ δεῖ τὰ βέλτι- 
στα ἀντὶ τῶν ἡδέων, ἂν μὴ συν- 
ἀμφότερα ἐξῇ, λαμβάνειν. 

[Β] 8. εἶδες ννῖε ἀδ8 αἱ. υἱάοτε, 
δύ! θῦθῃ. 

9. τί οὐχὶ ἔφρασας: ΕὟδρΕο εἷΐ 
ἀθὰ Ααὐδάγυοςκ ἐδ γεγνυυπάογθαυσ 
ἧπι ᾿προγαϊϊνθη ϑίπη, ννθ Ῥηδεάοῃ 
86 Ὁ: εἴ τις ὑμῶν εὐπορώτερος 
ἐμοῦ, τέ οὐκ ἀπεκρίνατο. θδΥ Αο- 
Υὶϑ τιδονί ἀἷ6 Αὐἰογάογυηρ ἀτίη- 
δοηάσθν δἰβ ἀδς Ργᾶβθοηβ. ρὶ. 468 Ο. 
Κι. ὅ8, 6, 3. 

14. αἰτίαν ἔχουσιν: οἷα ῥῆμα μέ- 
σον, υγεργὔηρσίϊοι “ Θοδυ]ὰ αῦδπη᾽, 
Ἰδῖ δον δὺδογ ὃἱβ ζὺγ Βεαουϊαησ 

ἀθ8 εἰπέδοιιδπ λέγεσθαι ΔΌΡ650 ἢ} 1{- 
ἴεη. 8.0 ΤΒοδοί. 1694: ὧν δὴ σὺ 
πέρι αἰτίαν ἔχεις διαφέρειν, οὐδγ 
ϑίδαι ΙΥ̓ 488 Ε: οἱ δὴ καὶ ἔχουσι 
ταύτην τὴν αἰτίαν --- θυμοειδεῖς 
εἶναι. Οονν μη] 1. νυνὶ ἱπὶ ουῖ- 
βοθη ἱπι βοηθῆ ϑ΄'ηη “ἀἄδη 
Μονγννυσέ ἵσάροη, δθοβομυ!άϊπιί ννοῦ- 
ἀοπ᾽, 2. Β. Αροΐϊορ. 88 Ο: ὄνομα 
ἕξετε καὶ αἰτίαν --- ὡς Σωκράτη 
ἀπεκτόνατε. 

[0] 171. Θεμίστοκλέα κτέ. Ὁϊε 
Ναδβθη ἀΐθβου ϑἰδαιβπιδηποσ ννυᾶγθ ἢ 
ἴπι ΟἸοροηδβδίΖ ζιὶ ἀθπθη ἀδγ ὅοδοη- 
νναγί ἴπ οἰϊοσ Μυμά, νυῖο Ὠοιιμοβίο- 
π68 δοζουσὶ ΟἹ, 1Π| 21: καὶ γὰρ 
τοὺς ἐπὶ τῶν προγόνων ἡμὼν λὲέ- 
γοντας ἀκούω, ὥσπερ ἴσως καὶ 
ὑμεῖς, οὖς ἐπαινοῦσι μὲν οὗ παρ- 
ἰόντες ἀπαντερ, μιμοῦνται δ᾽ οὐ 
πάνυ κτέ. Ὠοιμοβίμθιθθ ποπηΐ ἀοτὶ 
ἀδη Ατίβιάοα, ΝΙΚῖα5, Ὠοιμοϑίμ θα. 
Ῥογῖκ]εα. Αὐδζοῦ ἀδθη Ὀοϊάδῃ 1ἅη- 
σού ὕδογρειύ Κα ΚΙοΒ θῶ Ατὶ- 
δἰϊὰθ8. ϑοκγαῖϑθι βαϊ δ5ί δγννυδῃπί ἴδῃ 
δρδίου τοῖν Απουκοπηῦηρ. ϑοίῃ 51}}- 
Ι658. τϑομε οποα, ὑπαοϊρεπηπίζίροε 
νίγΚο νογβίδπα Κα} Κ|65 δπὶ νν6- 
πΙβείεη. Εγ σίδαῖ νογζυρδννοῖδα 
βδοίοβο ποῆπθῃ ξὰ τη ὕδδοῃ, ἀϊα ἀυ τοῦ 
ἴῃγτο Ὑδαίθαη ἀδῃ δϑδίδαϊΐ ρΐοϑζ ρ6- 
πδοῆυ; ἀεὶ Ὀορερποῖ 68 ἰδ πὶ ΔΌΕΓ, 
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γεγονότα καὶ Κίμωνα καὶ Μιλτιάδην καὶ Περικλέα τουτονὶ 
τὸν νεωστὶ τετελευτηκότα, οὗ καὶ σὺ ἀκήκοας; 

ΣΩ. Εἰ ἔστι γε, ὦ Καλλίκλεις, ἣν πρότερον σὺ ἔλεγες 
ἀρετήν, ἀληϑής, τὸ τὰς ἐπιϑυμίας ἀποπιμπλάναι καὶ τὰς 

ἀδ55 ΟΥΓ ΠῸΓ βοίοϊα ποπηΐ, ννείοῃα 
γοῆ ἀδη Αἰπαπογη Ὀεδβίγα[ ννογάδηῃ 
βἷἰπὰ --- οἷη Νά γβργαοῖν Ζννυϊβοῆ θη 
ἴῆτοῦ Αὐΐσαδα πὰ ἀοπὶ Εἰ τίοϊὶσ 1ἢΓ65 
ΤΙ αΠ8, 

1. Περικλέα τουτονὶ τὸν νεωστὶ 
τετελευτηκότα. 
τῇ 586 πιογπδοῖὶ 485 σδβρτᾶσι θεά 
πδοῖ Ῥουὶκ 68᾽ Τοας μκὶ 
ἀδοινί υνογάδῃ, ἰδί ἀπρογθομίζεγιρί, 
(ΕἾη1. 8 18.) Ῥεπη νδωστίέ Ὀεζοϊοἢ- 
ποί ΠῸΓ γχοϊδαίϊν ἴῃ ΒαζΖὰρ δυΐ ἀϊΐα 
δηάογοθ οθοῆ σοηδηπίδη ϑίδδίβ- 
τᾶδηηον αἷς ΝΆΠ6 ἀθ5 Ζεϊ(ρυπκίοα. 
6 Ζυν βοΒ η ]!]6ρ6η46 Ζεϊ γαῦτ Καπη 
8Π δἷοῖι ἀδπποοῖ φστοβΖ βοῖπ. Ὑρὶ. 
ἀϊε Β6πι. ζὰ δ28 Β. ὕοῃ περον οἷ 
ἀδββοῖθε. ε!. Οἷο. ἀε παῖ. ἀδθου. Π 
ὅ0, 126: ιΐά εα, φιαθ πιρον, ἰή 
6ε8ῖ ραιιοὶϑ απίο ϑαοοιζὲβ, πιεαϊοογοπι 
ἐησοπ δ τορογία δι πί. 

9. οὗ ἀκήκοας πα! οἢ λέγοντος. 
16 ΜοΙϊκΚανογβδιτ ησοη δοδαοίιίςα 
Βοκταίοα, ννθῆῃ 6Γ δυσὶ πὲ βο 51 
πδοῖ βίδαιϑιη πη βοθον ΤΡ 1Γ Καδι καὶΐ 
βίγοδία, τοδὶ ὑπὶ δοῖποῦ Βὔγρον- 
ΡΠΊοϊς σὰ σοηὔρεη. 

8. Εἰ ἔστι κτέ. Ὀΐϊε Απίνοτγί 
0  Πἰ|64Ζ0 αἷοῖ 80 δηῦ δ8ηῃ ἀΐα νοῦ- 
Βαγσομθης ΕὟΑσο δη, 4855 ἀογ Νδοῖ- 
8812 ἀδιδβ Ζθ δηἰποιιηδη ἰδί. αὶ, 
ζὰ 4066Α (48, 18). Εἷς Ἰἰεσ 8ἰδο 
ον πῖον ἀον ΕΔ 1Ϊ οἴποῦ Ζυνοὶρ!ϊα- 
ἀτίσοη πυροίποιβομαη Ῥεγίοάθ σου, 
ΌΟΥ ἄδθη Κυ. δ4, 12, 12 δ δηάοϊί. 
[πὶ χυνοϊΐδη Ο] 1646, Ζιι ννεϊο πὶ ἀ85 
Ῥγδάϊοαϊ δὰ8 ἀθηὶ δὐβίθη Ζὰ εἽεὔρϑη- 
26 ἰϑί, {γ{{ δἰαί( ἀ68 εὐνναγίθίδῃ 

αὐτοῦ καὶ τὰς τῶν ἄλλων εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλ᾽ ὅπερ ἐν 
τῷ ὑστέρῳ λόγῳ ἠναγκάσθημεν ἡμεῖς ὁμολογεῖν, ὅτι αἵ μὲν 

Ὁ τῶν ἐπιϑυμιῶν πληρούμεναι βελτίω ποιοῦσι τὸν ἄνθρωπον, 
ταύτας μὲν ἀποτελεῖν, αἵ δὲ χείρω, μή᾽ τοῦτο δὲ τέχνη τις 
εἶναι" τοιοῦτον ἄνδρα τούτων τινὰ γεγονέναι ἔχεις εἰπεῖν ; 

ΚΑ. Οὐκ ἔχω ἔγωγε πῶς εἴπω. 
11Χ. ΣΩ. ᾿4λλ᾽ ἐὰν ξητῇς καλῶς, εὑρήσεις ἴδωμεν 

δὴ οὑτωσὶ ἀτρέμα σκοπούμενοι, εἴ τις τούτων τοιοῦτος 
γέγονε. φέρε γάρ, ὁ ἀγαϑὸς ἀνὴρ καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιστον 

ὕτίποῖ 8 θοῦ απὸ Μίἥδηποι οἷπϑ 
ΕἾΑρΡα εἷπ, ἀΐα β'οῦ δὴ ἄδη 108 8]}{ 
ἀ65 γόσῆογ δηϊννυϊοἰκεϊ [θη ΟΥαπάἀξδίζο 
ΔΗ] ἢ ηἴ. 

ὅ. τοῦτο, ἡδιηι]οῖ τὸ. ἀποπιμπλ. 
Α]4 Ῥτγδαιοαΐὶ ἰδ δὺ8 ἀδπὶ σόσβοῦ- 

θὲ ϑΟΒ 55, 85 ρεπμεπάθη ἀρετὴ ἀληϑής ἐστιν τὰ 
ἐγσᾶπζεη. Ζα αλλ᾽ ὅπερ ννᾶτα 6πηῖ- 

αἰΐεπ σθ-Ἔ  βρυθοϊιδπὰ ἄδπι νου βουρσθμοπάθῃ ϑϑ(ζ 
ζῇ ογυναγίθη : τὸ ἀποτελεῖν. ϑίαϊι 
ἀδαβθὴ ἰδ 'π Ὀοαθθδχθπιὶ ΑΠΔΟΒ] 58 
δη ὁμολογεῖν φεδβοῖζί ὅτι, πᾶιβ! οὶ 
ἀρετὴ ἀλ. ἐστι... ἀποτελεῖν. 

ἐν τῷ ὑστέρῳ λ. Ὀοείος οι δαΐ 
499 Ε΄. τοῦτο δέ [δ τί ἔοτί ἴπ ΘΓ 
Βεοαρίτυ]δοη ἀπὰ ὈεΖίομί εἰσι δπΐ 
609 Α. ϑίδιι τέχνην τινά, νυᾶδ τὰδῃ 
ογυναγίδῃ 80 }}{6, βίον. ΔπδκοἸ αἰ ἰδοῖ, 
αἷα σίπρε ὠμολογήϑη σνοτδᾶῦδ, ἀδγ 
Νοιῖη. ἴϊεδον ἀΐς {7πιον αδβαῃρ' 
ἀδγ Αβδια δίΐοη Ὀοὶ τοῦτο 8. Κτὶ 
61, 7, 4. : 

[Ὁ] 10. Οὐκ ἔχω. ΚΑΙΙΚΙε5 Κοππί 
ἀδη Νίαβζείαῦ ἀογ Βουν ποῖ αηρ πὲοδέ, 
Ὀίοδοηῃ ἀδυζΖηβίθ θη ἰδέ πὰπ Αὐἵ- 
δαῦε. ᾿ 

Οδρ. ΙΧ. 11. ᾽4λλ᾽.... εὑρήσεις. 
Εὰν ϑοκτγαίθβ ὑυπὰ ῬΙαίοι οπδνακίο- 
τ βἰδοῖ ἰδ ἀδ5 ψογίγδθθπ δῃΐ ἀἷθ 
ΜορΊ Καὶ τυϑῆγοῦ Εγκοπηίηΐε. 
Υϊγὰ ἀΐα τοοίς Μοίῃηοἂθ δηϑε- 
νυδηάί, 8ο νυ ἱτὰ δυοὶ ἀϊο ΥΥΔΕΣΒοῖς 
ποι πννοπαΐρς σοΐαπάσῃ. 

12. οὑτωσὶ ἀτρέμα: “80 τοοδί γὰ- 
πσ᾽, οἷπ Αὐβάτγαοκ, τνοϊσο ἀδΥ 
οἰ ἀδηδονδί ἰοοη ὕηταΐο 4686 Καὶ]- 
1 Κ|65 σεροηῦθον 582 8πὶ Ρ]δίσο ἰδϑί. 
ὕδθοεν οὑτωσί νρὶ. κὰ 494 Καὶ (135, 7). 

10 
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λέγων, ἃ ἂν λέγῃ, ἄλλο τι οὐκ εἰκῇ ἐρεῖ, ἀλλ᾽ ἀποβλέπων 
πρός τι; ὥσπερ καὶ οἵ ἄλλοι πάντες δημιουργοὶ βλέποντες 
πρὸς τὸ αὐτῶν ἔργον ἕκαστος οὐκ εἰκῇ ἐκλεγόμενος προσφέρει Εὶ 
ἃ προσφέρει πρὸς τὸ ἔργον τὸ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν εἶδός 
τι αὐτῷ σχῇ τοῦτο ὃ ἐργάξεται. οἷον εἰ βούλει ἰδεῖν τοὺς 
ξωγράφους, τοὺς οἰχοδόμους, τοὺς ναυπηγούς, τοὺς ἄλλους: 
πάντας δημιουργούς, ὅντινα βούλει αὐτῶν, ὡς εἰς τάξιν τινὰ 
ἕκαστος ἕκαστον τίϑησιν ὁ ἂν τιϑῇ., καὶ προσαναγκάζξει τὸ 
ἕτερον τῷ ἑτέρῳ πρέπον τε εἶναι καὶ ἁρμόττειν, ἕως ἂν τὸ 504 
ἅπαν συστήσηται τεταγμένον τε καὶ κεκοσμημένον πρᾶγμα" 
καὶ οἵ τε δὴ ἄλλοι δημιουργοὶ καὶ οὗς νῦν δὴ ἐλέγομεν. οἵ 
περὶ τὸ σῶμα, παιδοτρίβαι τε καὶ ἰατροί, κοσμοῦσί που τὸ 
σῶμα καὶ συντάττουσιν. 
Ἥ »᾿» 

ἢ οὔ; 

1. ἀποβλέπων πρὸς τι ἰδεῖ ἀδΓ 
Αὐβάγυοκ, ἀυτοῖὶ ννοϊσῆθη Ῥ]Ιδίοῃ 
ἀατδαὺῦ ἰηζυΐαγοθ ρῥῇσορε, ἀδεδς 
841105 Ὀοβοηάογα ΤΉ μη κἰονδ ἢδοῖὶ 
οἴηδπι δι] σοπιοΐμθη, βεὶ 65 οἷη Β6- 
εὐ, εἶμ Ἰάθθ, οἷπθ Απδοβδύθῦηρ, 
Οὐογ πδοὺ ἄθπὶ Ῥοβοη ἀδγ ϑ'δοῖα 
αἷβ βαεϊμδπιὶ Νίαβζε σχἱσμίθη τὴ 1856. 

ὡ, οἵ ἄλλοι... προσφέρει. Κύ. 
861,8 .Α. ἴθοθεν δημιουργοί νοὶ. Ζὰ 
489 Α. Βεὶ προσφέρει δῇ δῃ ἀϊα 
οἰηζεοίηδη ϑίοῖα σοαδοιί, δι.5 ἀθηῆθη 
δε 2 ἃγδοϊίοηάς Ὀΐϊηρσ Ὀαβίθιθῃ 
80} 

[Ε] 8. αὐτῶν. Μδῃ 50]116 αὑτοῦ 
δγνναίΐθη. οὶ 4. υπίϑη ὅθ ἢ) Ζυ 
περιίῃ πὰ Κι. ὅ8, 4, ὅ, θοδοπάοΥ8 
ἀδβ ἀγιτ(ς Βοϊδρίθὶ δὺβ Χοπορῆοη. 
ὅπως ἂν --- σχῇ, 15 ΙΙρεπιοῖπον Ἀ6- 
Ἰδαιἱνοαῖϊζ Ζὰ ἴδβδοι, ἀγοκί ἀθη 66- 
ϑϑη8802Ζ Ζιι εἰκῇ ἃμβ. εἶδος ᾿ἰδῖ ἀδ8 
δυΒΖο γα Αμδολη, ἀ85 αἷς βδοῖίια ἀβδυ- 
Ὀϊοίος, ἰὮτα ΕΌτα υηὰ Οεβίαϊς, ἀογθη 
ΒιΙὰ ἀδν Καὶ ἀπβίϊοσ παίαυ ον ΤΟΥ ΠΟΥ 
ἴω ἀεγ ὅδεὶς ἱγσᾶρστ ἀπά τηϊς ἀσπι 1π- 
ΠΟΙΟῚ Αὐρ δηβοδδυῖ, Αὐδβ αἴθβογ 
Μογδβίο ἰὰρ οὐσοθθη βοὴ ἀΐϊὸ Βε6- 
συ ς τθ14᾽ υπὰ “ΑὉ- οὐάδγ Εθδη- 
11. 

ὅ. Ζυ εἰ βούλει ἰδεῖν Το }0 ἀδγ 
Νδοιιδαΐζ; 65 ννῦτας οἷῃ δὺ5 ἐδεῖν 
Ζὰ δπἰποδιοπάο8 ὄψει δβεῖη. Ὠάνοη 
ννὔῦγας ἀδγ πυη ὑπιρϊ((οἰδατ Ζζὰ ἐδεῖν 
σοπείγυϊία Νεῦδηϑαίς ὡς εἰς τάξιν 
κτέ, ἀδιδηρὶρ. 726 ποῦ Βγροιποιΐθοἢο 

ὁμολογοῦμεν οὕτω τοῦτ᾽ ἔχειν 

ϑ812 νεογίγι ὐγίσθηβ οἰπθη [πρ6- 
ΥΓΒΙΙΝν, 

1. 16 Βερτ δα τάξις ἀπά κόσμος 
τνοσάθη [ἂν αἶα Ὀ]ηιογβυα απ δοθὲν 
νυν ϊοδεῖσ. δ8 ]Ιάθδ]6, Βεριὶ οἶα, 
ἀδλε Οαβοῖζ 516}}0 βἰοῖν δ πη 16 ἢ 
ὙΔΌΥΠΘΟΒ ΔΙ ΠῸΓ ἴῃ ἀογ Οτά- 
πυηρ ὑπὰ ἀδπὶ Μ882Ζ6 ἀδγ, Ὀὶς τά- 
ξις ὈδΖίοί δ'οἢ δυΐῦ ἀδ8 Ὑου  δ }{π|5 
ἀδγ εἰπζοίῃοη ΤΒΟΣ]α ζχΖὰ οἰπδη- 
ἀδγ, κόσμος σοιῖ δυῖ αἷς αγρίοὶ- 
ἰὰηρ ἀε5. σ δηζΖβϑη. 

8. τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ Ὀὑδξίοϊιι 
β'οι δῖ ἀϊο οἰ βζθίπθη ΤΉ οἰ. 1686 
τὴ ββ6η πδοὶ ἀθ εἶδος ἀ68 ὅὕδηζοι 
(τὸ ἅπαν) δῖοι χτἱσμίθηὰ ἀπίοσ εἷπ- 
δπάογ ἴῃ Βδυπιοηΐθο ἰτγείδη. 

[504 Α] 10. συστήσηται ἰδὲ ἀδΥ 
Αὐδάγυοϊς ἔν ἀδ8 Οεδβία θη οἷπ 68 
αδιζθη, ννοὶ! ἀΐϊθβθα δοὔδεῃ ἀυγοὶ 
ἀϊοὸ Ἠδυπιοηΐα ἀον Τοῖϊο οη βίο. 
γα. Ρμδεάν, 269 Ο: τὸ δ᾽ ἔκαστα 
- λέγειν τε καὶ τὸ ὅλον συνίστα- 
σϑαι. 

11. οἵ τε δὴ ἄλλοι δημιουργοὶ 
ογογαογίς οἰρθηί ἢ} 415 Ρυδάϊοαϊ 
εἶννα: κοσμοῦσιν ἕκαστος τὸ ξαυτοῦ 
ἔργον. Ἀδ5 Αἰϊρεοιβοῖΐπα νυϊγά, νυνυὶθ 
Οἴζον, 888 ἀοπι Βοδοπάογοι, ἀδθῃ αἷς 
Ἀεάς Ζαυοῖϊ, οὐσδηζί. ἘΠ ἰδ (168 
εἶπα γί ἀθβ Ζευρηιδ8. 

οὺς νῦν δὴ ἐλέγομεν 500 Ηαὶ πιῖϊ 
Βεζίοδυηρ δυῦ 464 Β Εἴ, δν [μοῖὉ 
ἀϊδπίθ θδογμδυρί 88 Απαίοσὶς ἔἂγ 
ἀϊς 666. 
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ΚΑ... Ἔστω τοῦτο οὕτως. 

ΣΩ. ἘΤάαξεως 
ὧν εἴη, ἀταξίας δὲ 

ΚΑ... Φημί. 
μοχϑηρά; 
ἄρα καὶ κόσμου τυχοῦσα οἰκία χρηστὴ 

ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ πλοῖον ὡσαύτως: 

ΚΑ. Ναί. 

ΣΩ. Καὶ μὴν καὶ τὰ σώματά φαμὲν τὰ ἡμέτερα; 
ΚΑ. Πανυ γε. 

ΣΩ. Τί δ᾽ ἡ ψυχή; ἀταξίας τυχοῦσα ἔσται χρηστή, 
“4, [4 ’’ [2 ’ 

ἢ ταξεῶς τε καὶ κοσμου τινὸς: 

ΚΑ.. ᾿ναγκη ἐκ τῶν πρόσϑε καὶ τοῦτο συνομολογεῖν. 
ΣΩ. Τί οὖν ὄνομά ἐστιν ἐν τῷ σώματι τῷ ἐκ τῆς 

τάξεώς τε καὶ τοῦ κόσμου γιγνομένῳ; 
ΚΑ. Ὑγίξιαν καὶ ἰσχὺν ἴσως λέγεις. 
ΣΩ. Ἔνγωγε. 

ἐκ τῆς τάξεως καὶ τοῦ κόσμου; πειρῶ εὑρεῖν καὶ εἰπεῖν 
ωὩ “ .» 
ὠσπερ ἐκεῖνο τὸ ὄνομα. 

ΚΑΖ. Τί δὲ οὐκ αὐτὸς λέγεις, ὦ Σώκρατες; 
ΣΦ. ᾿Α4λλ᾽ εἴ σοι ἤδιόν ἐστιν, ἐγὼ ἐρῶ σὺ δέ, ἂν 

μέν σοι δοκῶ ἐγὼ καλῶς λέγειν, φάϑι᾽ εἰ δὲ μή, ἔλεγχε καὶ 20 
μὴ ἐπέτρεπε. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ ταῖς μὲν τοῦ σώματος τάξεσιν 
»ἭἬἜὉ ἶ ς ’ ἐξ τ ἑἐ Ξ - ν ὄὃ)»», , ) 
ὄνομα εἶναι υγιεινον, οὐ ἐν αὐτῷ ἢ υγίεια γίγνεται κα 
ς , 3 Ἁ “- [4 -" Ἥ 2 

ἢ ἄλλη ἀρετὴ τοῦ σώματος. ἔστι ταῦτα ἡ οὐκ ἔστιν; 

1. Ἔστω τ. εν [πιρεγαῖϊν (οοη- 
οοβδίνυ8) ἰδεεί 416 Ζυβ0Ἰπιπηθπρ 818 
Ὀϊο626 Εἰηγδυπιαπρ οὐβομθίμθη πιϊΐ 
ἀδ ογθοι αὶ οἰποῦ Μοϊπα ηρθᾶπαο- 
γυηρσ. Εἶπα βοϊοῖο διϊπιπιθην ὈΠΟοΚί 
δυσἢ ἀπίορη (ἀνάγκη. .. συνομο- 
λογεῖν) ἀυτοῖὶι. 

[Β] 1. Καὶ μὴν κτέ. δὰ8 ἀ6γ οδὶ- 
δε Εταρε ἀθβ ϑοκγαίθβ (ταξεως 
ἄρα κτέξ.} πεῖς ἀδη πδιμίροη ΜΝ ογδη- 
ἀδσγαηρσοθη Ζὰ ογρᾶηζοη. [οῦογ καὶ 
ὴν Κτ. 69, 839, 1. 

12, τῷ γιγνομένῳ ᾿δηρί υππιϊ(εἰ- 
ΔΓ νοῦ ὑνομά ἐστιν 40. [ἢπὶ οτά- 
ποί 8. ἐν τῷ σώματι υπίογ, 8.- 
Κγαΐοβ σαι Ἰοίζί ἀδζῃ ὕὥδεγ, Ζὰ 
ΖοΊσοη, ἀδ85 [τ ἀἷ6 841} 6 πὶ δΐπ θη 
Αυβαάτἄοκε τάξις υπὰ κόσμος, νγ6]- 
οἰα Ὀαὶ ἰεοδοη Οορεοπαδίδπάθη ἄἀδπὶ 
ὕτιδεῖ!} ἄθεον ἴσο Ὑδοδε κοῖς ἀπ-᾿ 
τὰ 6] 08 Σὰ στὰ πᾶς ροϊορί ννογάθῃ, 
61 ἀδπὶ μο]ῦ6 ὑπ4 οὔσδη80 δαὶ ἀδΓ 

ϑθοῖα θεδοπάογο Βοζοϊσβθηρθη 
οἰπίγοίΐθη.. 

14. 45 ἴσως λέγεις ἵπ ἀδογ Απΐς- 
ννοτί ἀδ5 Κα ΚΘ 6 Ζεῖρί, ἀδ45 ἀΐο6- 
565) ΖΊΨΑΥ ΒΕΙΠΟΙ ΟΠ πδοὶ 
ἀϊδ ἴον ἀδυροϊορίο ΚοΥβίο! ] πηρ ἔγοιιὰ 
αηὰ τυνϊἀογβρυθοδβοπά δῖ, ἰῆτο Εϊοῆ- 
ρίκοὶς ΔΌΘΥ 5'ον βοίποαι ογϑίδηα 
πισοἢ τς νογθιγρί. 
[Ο] 18. Τί δὲ οὐκ αὐτὸς λέγεις : 

ὕεθον αἷς Βεαρυΐϊασηρ ἀ65 ΕἾὟΔρο- 
βαΐΖε5 5, Ζὺ 508 Β., ἥτον μας ἀ6Γ- 
56 1|06 ποσῖι ἄἀδη ΟΠ δγδκίου οἷπον ΑὉ- 
Ια π ἀ6ΓΥ Απίνοχι, ἀΐδ 6, ππὶ 
δἷ6 πἰοι βοῦν ζὰ ρσοῦεη, ἀδπὶ 80- 
Κγαΐοβ ζυβοιίοδί. ναί. 470 Β (76, 1δ). 

21. μὴ ἐπίτρεπε. ὶ6 Ετρδησαπς 
δῖ Ἰοεϊοσς, Κα]. Αὐοὶ. 86 Β. οοῖ 
ννϊγὰ ἀἷεβ εογῦππι οἷς αδεοίμίε δ6- 
Ὀγδαοδί, ΥὙρὶ]. Κα, 60, 7, ὅ. 

28, ἀρετή ννἱἱτὰ ζαπδοθοῖ ἱπὶ 8}}- 
δσοιιοῖποη ϑ'ππα “ Τυσρκεῖς᾽ δη- 

10 
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ΣΩ. Ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς τάξεσι καὶ κοσμήσεσι νόμιμόν ἢ 
τε καὶ νόμος, ὅϑεν καὶ νόμιμοι γέγνονται καὶ κόσμιοι᾽ ταῦτα 
δ᾽ ἔστι δικαιοσύνη τε καὶ σωφροσύνη. 

ΚΑ1. Ἔστω. 
φὴς ἡ οὔ; 

1Χ. ΣΩ. Οὐκ οὖν πρὸς ταῦτα βλέπων ὁ ῥήτωρ 
ἐκεῖνος, ὁ τεχνικός τε καὶ ἀγαϑός., καὶ τοὺς λόγους προσοέδει 
ταῖς ψυχαῖς, οὖς ἂν λέγῃ, καὶ τὰς πράξεις ἁπάσας, καὶ 
δῶρον ἐάν τι διδῷ, δώσει, καὶ ἐάν τι ἀφαιρῆται, ἀφαιρή- 

10 δεται, πρὸς τοῦτο ἀεὶ τὸν νοῦν ἔχων, ὕπως ἂν αὐτοῦ τοῖς Εὶ 
πολίταις δικαιοσύνη μὲν ἐν ταῖς ψυχαῖς γίψνηται, ἀδικία δὲ 
ἀπαλλάττηται, καὶ σωφροσύνη μὲν ἐγγίγνηται, ἀκολασία δὲ 
ἀπαλλάττηται, καὶ ἡ ἄλλη ἀρετὴ ἐγγίγνηται, κακία δὲ ἀπίῃ. 
συγχωρεῖς ἡ οὔ; 

ΚΑΜ. Συγχωρῶ. 
ΣΩ. Τί γὰρ ὄφελος. ὦ Καλλίκλεις. σώματί γε κάμνοντι 

καὶ μοχϑηρῶς διακειμένῳ σιτία πολλὰ διδόναι καὶ τὰ ἤδιστα 
ἢ ποτὰ ἢ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν, ὃ μὴ ὀνήσει αὐτὸ ἔσϑ᾽ ὅτε πλέον ἢ 

9 ’ ; Ἁ ᾿ ’ 

τοὐναντίον κατὰ γε τὸν δίκαιον λόγον καὶ ἔλαττον: 

ταῦτα: 

δννδπάΐζ, ὑπὶ ἀδηη ἢ δἰ μον Β6- 
δαΐυησ ᾿δυξιτοίθη Ζὰ Κόπποη, οἶπα 

ἀδ8ε5 ἀδιιὶς ἀδ5 Ῥυϊποὶρ ἀδγ Βουγ- 
{μ ῖ !Παπρ' ρεᾶπάογι ὀγβοδεῖηῖ. 

[0] 8. νόμος Κοιπιπιΐ δυΐ 866}}- 
βοῖ απ Οεὐϊοῖ ἀδπὶ Αὐδάτυοκ τάξες 
8πι πϑοϊιδίεη. Ζυγ ϑδοια τρὶ. ῬΒδε- 
ἄοῃ 114 Εἰ: κοσμήσας τὴν ψυχὴν 
οὐκ ἀλλοτρίῳ ἀλλὰ τῷ ἑαυτῆς 
κόσμῳ σωφροσύνῃ τε καὶ δικαιφ- 
σύνῃ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ ἐλευϑερίᾳ 
καὶ ἀληϑείᾳ. 

δ. Ἔστω. 5. Ζὰ ὅ04 Α (16ὅ8, 1). 
ΟΔρ. ΩΧ. 6. πρὸς ταῦτα βλέπων 

κτέ. Βοκτγαίοθ Ὀαζίϑιϊ δἷοῖν δυσὶ ἴῃ 
ἀδγ δ! ἀον Υῦοτίε δαί ἀ85 δὅ08 ΕΗ 
Οοδαρίε Ζυγοκ. 

7. προσοίσει νυἷς οθεη 508 Ὦ. Νὰγ 
δἰπά ΠΟΥ νογζυρδννοῖδα λόγοι ἀ6Γ 
Οερδεπδοίδπα, ἀυγοὶ ἄδη ἀϊς ϑεεὶα 
δεοδια!ἰοῖ ντα, Ῥοοῖι δαὶ ἀδν Βεά- 
ΠΟΙ οὐδ ϑίδδίβπιδπη δυο Νδοδί, 
ἄδπι οῖίΚκα σαῦοθη ζΖυκοπιπηθῆ Ζ0 
ἰαββδῃ --- πιᾶπ ἀδηκε δὴ ἀϊΐς ϑεω- 
ρικά, 485 δικαστικόν, στρατιωτικόν 
πὰ βουλευτικόν --- [ΓΠΕΙ δὴ Κϑγ- 
{πε πρὸ ἀογ Βοαΐο, ΑὐΐΖζῦρε α. ἀρ]. 

ἔστι 

---ὄ υπὰ ἰππὶ δυο Ζὰ ποϊθη, 2. Β. 
ἀυγοῖ ϑίουοτη (εἰσφοραί) οὐδν ἀυγοὶι 
Αὐδοδαῦαιηρ νοη ϑομβθηκαηροη, Νίδη 
ἄδηκα δὴ δδιπιοδίμοποθ. ἀπ ἴθπ6 
γοθογα ΑΥὐί ἀ65 Νϑἢπιθπβ σὰ ἀθηΐαπ, 
ἀϊς ἀφαι Ροΐοβ (466 ΟἹ) οἷα δο Ὀδθπηοὶ- 
ἀθπδννεγῖμοβ Αὐγῖθαϊ ἀεγ Νίδομ! σὰ 
Β6ῖη βομεϊηΐ, νογ ϊοῖοί ἢ ἀον Ζα- 
ΒΔ ΠΠΠ ΘΠ ἤδΔΏΡ,. 

10. αὐτοῦ ἴπ ροββοβεῖναπι ϑπης 
ἶς θαδοπάογοπι Νδοβαάγυ κα ἀθη 
τοῖς πολίταις (βεἴηοη Ν᾿ θάγρογη) 
νογδηροβίθι!, 8. ἀθπ Κύὶ ΑΒ. 

[ΕἸ 18. ὃ μὴ ὀνήσει. 816 ῬΥ͂ ΔΕ] 
ἀοεγ Νοραῖϊου μή ννυγά ἀστοὶ ἀϊΐο 
Ναίῃυσ 465 Ἀοἰαιϊνβαίζοβ Ὀδειϊπιπι. 
θὰ ἀεγ 1μεἷ ἀπά αἷς ϑρεῖδεπ, νοῃ 
ἀδπθη πἶοῦ ἀΐο δά ἰδεῖ, δἰ σοηνοὶῃ 
δεάδοϊιί αἷμά, 80 πιδ8 ἀδν Βδἰδεῖν- 
Ξαἱς δοῃ 818 δἱἷῃ ΔΙΙσοιμοῖποῦ (66- 
ταϊβονὶ Πυροί οι άβο 6) σοΐαβϑί ὙΥΘΥ - 
ἄἀεδη. 

19. τοὐναντίον δῖ δάνογθϊ} Ζὰ 
ἔαβϑθῃ “ἢ σαροηίε 1} (Κα. 46, 8, 8) 
ὑπὰ Ζὰ ἔλαττον (ὀνήσει) ὑεΖίο- 
θῆ. ον ϑίπη ἰδβί αἰδο: ὅδ Αὐζίέ 
νυ7γὰ ἄἀδαι Κγδῆκθη 1,εἷδ6 ἀθεγδυρί 
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δ0ῦ5 ΚΑ4. Ἔστω. 
ΣΩ. Οὐ γάρ, οἶμαι, λυσιτελεῖ μετὰ μοχϑηρίας σώ- 

ματος ξῆν ἀνθρώπῳ. ἀνάγκη γὰρ οὕτω καὶ ξὴῆν μοχϑηρῶς. 
ἢ οὐχ οὕτως; 

ΚΑ4. Ναί. ’ ὅ 
ΣΩ. Οὐκ οὖν καὶ τὰς ἐπιϑυμίας ἀποπιμπλάναι, οἷον 

πεινῶντα φαγεῖν ὅσον βούλεται ἢ διψῶντα πιεῖν, ὑγιαένοντα 
μὲν ἐῶσιν οἵ ἰατροὶ ὡς τὰ πολλά, κάμνοντα ὃὲ ὡς ὄπος 
εἰπεῖν οὐδέποτ᾽ ἐῶσιν ἐμπίπλασϑαι ὧν ἐπιϑυμεῖ; συγχωρεῖς 
τοῦτό γε καὶ σύ; 10 

Β ΚΑ,.4. Ἔγωγε. 
ΣΩ. Περὶ δὲ ψυχήν, ὦ ἄριστε, οὐχ ὁ αὐτὸς τρόπος ; 

ἕως μὲν ἂν πονηρὰ ἢ, ἀνόητός τε οὖσα καὶ ἀκόλαστος καὶ 
. ἄδικος καὶ ἀνόσιος, εἴργειν αὐτὴν δεῖ τῶν ἐπιϑυμιῶν καὶ 
μὴ ἐπιτρέπειν ἄλλ᾽ ἄττα ποιεῖν ἢ ἀφ᾽ ὧν βελτίων ἔσται" 15 

φὴς ἢ οὖ; 
ΚΑ. Φημί. 

ΣΩΏ. Οὕτω γάρ που αὐτῇ ἀμεινον τῇ ψυχῇ; 
ΚΑ. Πανυ γε. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν τὸ εἴργειν ἐστὶν ἀφ’ ὧν ἐπιϑυμεῖ κο-- 20 

λάξειν ; 

ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. Τὸ κολάξεσϑαι ἄρα τῇ ψυχῇ ἄμεινόν ἐστιν ἢ ἡ 
ἀκολασία, ὥσπερ σὺ νῦν δὴ ᾧου. 
πἰοβ σοῦδη, ννδβ πὶ Ὀδδίθῃ Ἐ}] 
πἰοδί ἢν πὔίΖζοη οὐοΥ ἀΐος ῬΥΔΒγ- 
Βοῖϊζ Σὰ δᾶθθ ΠῸΓ νυθηῖροῦ πἄΐζοη 
Καδῆη. 816 Εγρδηζυηρ ἀ65 ἰδ] ο πάθη 
ΨΜογρ οἰομ απ ρ εν ]Ιϑά68 ὀγρὶθί δἷοἢ νοοῖ 
δαϊυδί. Εἶπ 1δί ἀδ8 πίον αβδθὴ 6 Γ 
Ἠδπάϊπηρ, ἀΐα ἀυγοῖ σιτέα... ὁτιοῦν 
ὈεΖοϊομποῖ 181. ΝοΙ]. ζὰ δ0ὅ Β (18). 
Ῥγδηπ Ἴδη ἢ τοὐναντίον 4}5 ἀδ58 
Ζννοϊί Ὑδγρί οἰ σα ρερ ἃ πϊπηπί, 
80 85 Δ κατά γε. .. ἔλαττον 
816 ἀδυπαθίδοινο Βοῦραν ἔδδβδβοη, 
αἶδο συμ οἷη Κοπιῆᾶ δβοίσζϑῃ. 
ὕεῦον ἔσϑ᾽ ὅτε (θίδννοῖ θη) νεῖ. Κι. 
61, ὅ, ὅ. Ὁ1᾽Ά6ε ἨοὶκΚαπδὶ πᾶς 66 πεΐϊί 
ἀδν Βεουδομβίῃπρ ἀδν [Ππιοίδπάς, ἀΐα 
παῖαγ οἷ ννϑοϊδοϊηἀ δἰπά, ζὰ τὰ ἢ 
ὑπά τρυ85 δ'οῖ ἴῃ δάθπι Ὀαδοπάσγοθῃ 
ΕΔΙ|6 πδοὶ ἀΐδβοῃ συἱοίθῃ. 

[606 ΑἹ 7. ὑγιαίνοντα... πολλά 
δῖ Βεϊροΐασι, 'πὶ ἀδη Θεροηβαίζ 
ΒίΑΣ ΚΟΥ Βεγνογίγοίθη Ζὰ ἰδβδθῃ. 

8. ὡς ἔπος εἰπεὲν : ξ. 4δ0Β (98, 90). 
[Β] 18. ἀνόητος κτέ. αὶ. ἴῃ ἀθδι 

σοεργᾶομα πἱί ΡοΪοδ αἷς Βοπιοσκας 
2ὺ 4771 Β, ννο δὐϑηΐδ!!δ ἀΐοὸ πονηρία 
ἀν 8.6616 ἀδγροβίθι  υυἱγά. 

18. Οὕτω... ἄμεινον, πϑρρ ϊοδ 
818 νυθῆῃ ἴδῃ δηπάουβ νου γί. 

94, ὥσπερ σὺ νῦν δὴ ὥου, νεῖο 
ΚΑΙ] 68 ἐπ ἀον Ἀοϑάθ 491 Ε --- 495} 
δυδαϊμδηάον βοίζίθ. ἢ ἰογῖί ἐἀΐθ 
Απαϊοδέ ἀ65 Καὶ Δ} 1} 1166 δυῖς δαϊϑοϊιίο- 
ἀεδηδβίθ νογνυοσίθη νυνῖγά, Ἐν} ἀΐδδβοσ, 
ἀπ δοῖηα Νιοάοεϊαρα πἰοδὲ καεῦξο- 
δίϑῃδη, αἶα πίοεγδυοσδαηρ δυθγαδοϊιδα 
υπά 516}}0{ ἀδ5 Ἀοδυ] δι ἀοτγβοίθθη ἴῃ 
ΕἾαρα. Εν σἷθι κἷον ἄδθῃ Απδοβοΐω, 
αἷο οὐ ἴδπι ἀΐθ σδηζε Εὐγόγίογα 
νοῦ νογπἰιογοΐῃ δ οι σα ρ σοννεδδα 
δοὶ ὑπὰ ὁΓ πὺῦ δὺφ (οί! Πρίκοὶς 66: 
δηίϊννογίαί 06, δὔϑθη ἀδγαπι Ῥ 
δυοῖν ἂν δοΐῃθ Αθυβζοσπηρθη ποδί 
δἰ ζαδίθῃθη ὈΓΔΌΟΘΒΘ. 
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ΚΑ4. Οὐκ οἷδ᾽ ἅττα λέγεις, ὦ Σώκρατες, ἀλλ᾽ ἄλλον αὶ 
Ά ’᾽ 

τινὰ ἐρώτα. 
ΣΩ. Οὗτος ἀνὴρ οὐχ ὑπομένει ὠφελούμενος καὶ αὐτὸς 

τοῦτο πάσχων περὶ οὗ ὁ λόγος ἐστί, κολαξόμενος. 
ΚΑ. Οὐδέ γέ μοι μέλει οὐδὲν ὧν σὺ λέγεις. καὶ 

ταῦτά σοι Γοργίου χάριν ἀπεκρινάμην. 
ΣΩ. Εἶεν" τί οὖν δὴ ποιήσομεν; μεταξὺ τὸν λόγον 

Υ͂ 

καταλυομεν ; 

ΚΩ.1. Αὐτὸς γνώσει. 
ΣΏΩ,. ᾿᾽4λλ᾽ οὐδὲ τοὺς μύϑους φασὶ μεταξὺ ϑέμις εἶναι 

καταλείπειν, ἀλλ᾽ ἐπιϑέντας κεφαλήν, ἵνα μὴ ἄνευ κεφαλῆς 
περιίῃ. 
κεφαλὴν λάβῃ. 

9 ’ : ᾿ ᾽ ΟΥ ς 6 ’ 

ἄποκριναι οὐὖν καὶ τὰ λοιπά, ἵνα ἡμῖν ὁ λόγος 

1.Χ]. ΚΑ. Ὡς βίαιος εἶ, ὦ Σώκρατες. ἐὰν δὲ ἐμοὶ 
πείϑῃ, ἐάσεις χαίρειν τοῦτον τὸν λόγον, ἢ καὶ ἄλλῳ τῷ 
διαλέξει. 

ΣΩ. Τίς οὖν ἄλλος ἐθέλει; μὴ γάρ τοι ἀτελῆ γε τὸν 
λόγον καταλείπωμεύ. 

ΚΑΜ.. Αὐτὸς δὲ οὐκ ἂν δύναιο διελθεῖν τὸν λόγον, ἢ 
λέγων κατὰ σαυτὸν ἢ ἀποκρινόμενος σαυτῷ; 

[0] 8. αὐτὸς τοῦτο πάσχων. ἸΚαἸ- 
Εἰκ|695 αὶ δυο ἴῃ ἀδν [Ππιογγοάπησ 
Ρτακιΐδοῖ ἀΐε ἀκολασία ρσεῦδί, 
νν"]6 ΕΓ δἷα (πϑογοίϊδοῦ γαογιῃοἰἀϊρσία, 
ΔΒ ἰδὶ τ ἱππ ἀΐς ποτα σμαηρσ 
δῖ δεῖ εἶπε Ζαοιιὶ ἀθ5 Ὠδηκοηα απὰ 
-- ἀογ Οοδίππαμρ. ἴσεθεν οὗτος 
ἀνὴρ κτέ. 5. τῷ 489 Β (120, 29). 
Ἐϊη6 ΕΥππογαηρ δη ἀἷα ΕὌΥΠι 76 ΠῸΓ 
Αδυδξογυηρ ἀ65 Κα ΚΙ. 5 δὶ νυοὶ 
Ὀοδθδί οἰ εἰσί. 

8. καταλύομεν; 8. Κι. ὅ8, 1, 9. 
Αϑἰ οἶδα πω ᾿ωδίοϊ ἰδοθαπη, Ζ2. Β. 
γετρ. Α6η.11] 88: φμοπι δεφαὶπιμτ 7 
867: σιας ρμγίπια ρογίομία υἱΐο 

9. Αὐτὸς γνώσει: Δ0]δ παπάς Α ηἴ- 
νυογί, 80 νυἱαὶ δἰ: {π νν8 ἀὰ νυ} 151 
-- ἀδς σοιί αὐΐοῖ εἰσ δ δη. 

[Ὁ] 10. οὐδὲ τοὺς ωαὐϑους --- σ6- 
δοϊιννοῖρα ἀδῆη εἷπθη λόγος, ἐδγ 
οἰποῆ Ὀοϑιϊπίεθ Ζ 1616 Ζαδίγοδί. 
δ5 ϑρυϊοῃννοτί, δυΐ ἀδ5 βἷος 8ο- 
Κνδῖοβ Ὀδγυῖί, δο οί δοΐῖ γο  ρ δον 
ϑοιοὺ 2 δδγαθθη., ννοπϑοῖ πδῇ 
Μγιβοη σὰ παρ δγζ] θη πιΐδ86, 
στὰ εἰσί ἀἄδθη Ζογῃ αἷποῦ Οοἰίμοὶΐ 
δυΐ εἷο ζὰ ἰδάδη, Ρ οὐ. 66 Ὁ: τὸ 

ῬΙδέοὨ ΚΒ δυῦσον. ὨΪΔΊΟΠ6. 11. 

μετὰ ταῦϑ᾽ ἡμῖν οὐδὲν λοιπὸν 
πλὴν ὥσπερ κεφαλὴν ἀποδοῦ- 
ναι τοῖς εἰρημένοις. ε!. τὸν κο- 
λοφῶνα ἐπιτιϑέναι. 

ὕονθον ϑέμιρ ἰπ αἴοδοῦ Εὔραηρ 5. 
ΚΥυ. 19, 4Α. 

12. περιέῃ: δυζίδ! οπάογ ἴ]θῦον- 
δδηρ νοι ἄδπ ΡΙηγα) (τοὺς μύϑους) 
ἴῃ ἄδη ϑίηρυϊαν. Εἰπ οθθηδο δυΐ- 
ΔΘ ηἀε8 Βεϊβρίεϊ δἱείοι αὑτῶν δ08 
Ἑ ([51, 8). 

Οάρ. ΧΙ. 14, 'Ὡς βίαιος εἶ ννὶα 
491 Ε: ὡς ἡδὺς εἶ, βέαιος ἀεὶ 
εἴθπθη ἀαδὀνοηδαίζ 2 πείϑειν νυὶο 
Ῥοϊῖῖ, 301 Ὁ: εἴτε διὰ πειϑοῦς εἶτε 
διά τινος βίας. 

11. Τίς οὖν κετξ. ὍὯδ ἀΐε ΕἾαρα 
αἷς Νοιμννοπαϊρσκοὶς δηογκοπηΐ, ἀ895 
οἶποὺ ἀὰ8 σδδομδίνι ἀδ8 Αὐϊννογίθῃδ 
ἀδεογηϊπιηιί, 80 Κδηπῃ δἷοῖν οἷη ὃ6- 
στπάοπαον δαί δηβο  ϊθβζθη. 

ἡ . .. καταλείπωμεν: ννὶγ ννοἱ]- 
Ιοα πίονι ἰδησοῦ.. . ἰδββθῃ. 

19. Αὐτὸς δὲ κτέ. ΕἾΑρο πιϊξ ἀδὰ 
Το ἀε8͵ γογννυγία. 

20. λέγων κατὰ σαυτόν ((ἂτ ἀϊοὰ 
816} ὑ1Π66ῖ ἱπδοΐογη εἰπε αοξεη- 
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Ἐπιχάρμου γένηται, ἃ πρὸ τοῦ 
δύο ἄνδρες ἔλεγον, εἷς ὧν ἱκανὸς γένωμαι; ἀτὰρ κινδυνεύει 
ἀναγκαιότατον εἶναι οὕτως. εἰ μέντοι ποιήσομεν, οἶμαι ἔγωγε 
χρῆναι πάντας ἡμᾶς φιλονείκως ἔχειν πρὸς τὸ εἰδέναι τὸ 
ἀληϑὲς τί ἐστι περὶ ὧν λέγομεν καὶ τί ψεῦδος κοινὸν γὰρ 
ἀγαϑὸν ἅπασι φανερὸν γενέσϑαι αὐτό. δίειμι μὲν οὖν τῷ 

δ06 λόγῳ ἐγὼ ὡς ἄν μοι δοκῇ ἔχειν᾽ ἐὰν τέ τῷ ὑμῶν μὴ τὰ 
ὄντα δοκῶ ὁμολογεῖν ἐμαυτῷ, χρὴ ἀντιλαμβάνεσϑαι καὶ ἐλέγ- 
χειν. οὐδὲ γάρ τοι ἔγωγε εἰδὼς λέγω ἃ λέγω, ἀλλὰ ξητῶ 
κοινῇ μεϑ᾽ ὑμῶν, ὥστε, ἄν τι φαίνηται λέγων ὁ ἀμφισβητῶν 
ἐμοί, ἐγὼ πρῶτος συγχωρήσομαι. λέγω μέντοι ταῦτα, δὲ 
δοκεῖ χρῆναι διαπερανϑῆναι τὸν λόγον᾽ εἰ δὲ μὴ βούλεσϑε, 
ἐῶμεν δὴ χαίρειν καὶ ἀπέωμεν. 

Ε ΣΩ. Ἵνα μοι τὸ τοῦ 

ΓΟΡ. ᾿4λλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὐ δοχεῖ. ὦ Σώκρατες, χρῆναί 

8δ8ἃ(2Σ 2 ἀποκρινόμενος σαυτῷ κ]85 
͵Ἶ6066 ἀυτοῖ Ζαβδιι πιο δηρεπάο Ἀεάς 
δοβοΒβοῆθη 80}, ἀ68665 ἀἷθ ΕΓ ἀ6Γ 
[ηιοττεάσηρ, ΕἾδαρε υπὰ Απηίννογί, 
θαυ ΒΘ δ θη δυΐ,Ἥογαογί, 

[ΕἸ 1. τὸ τοῦ Ἐπιχάρμου. Εἰ ρὶ- 
ΟΠ ΔΓΠΙΟδ ΚΔ Ὧ8 Κος σευνάγιϊσ, Καὶ 
ἈΌ6Υ ἔγᾷἢῃΒ. πδοὶὶ δ᾽ οἰ θη (Μερᾶαγα) 
υπὰ νυν7ἱάπιοία κ5'ον αἀδβοϊ δδί ἄδπὶ 
διαάίαπι ἀογ Αὐζποϊκυποῖ υπὰ ΡΆΪ- 
Ιοβϑορἶθ, πδιμθηι ἢ} ἀογ Ῥυίπδρο- 
τοϊδοῆδη υηὰ Εαμ ρεάοκΙοϊβοίθη, ΑΌΘΓ 
ἂἃπιὶ δεν πἰοδίθη ννυυγὰθ οὐ ἀσγοῖ 
δοῖὶῃθ Κοπιδαΐεη, ΕΥΥ δίϑθις δὴ ἀ6Γ 
ρίζα ἀδγ 8:01} 185 Κοιπιδάϊδῃ- 
ἀτονίαν ἀπά τοϊοϊποί βἰοῖ ἀατοῖ ἀθη 
οἰ] δοιδη Οἰαἰνα!  βοΐποῦ Ὠίοδιαηροῃ 
88. 8316 ννᾶύϑῃ σοϊσῇ δὴ ϑδϑοηΐθηζθη 
Ὀπᾶὰ οΥννϑοκίθδη ἀδαυτγοῖ δυσὶ Ρία- 
ἰοπβ [πίρϑγοθβαο ἰῃ δοΐοπὶ ατδαθ, 
ϑεῖὶης ΒΙατε [{8}10Ὸ ἴῃ ἀΐα Ζοϊς ἀοΥ 
Ῥουβογκγίοσο πίε οἰ οπβ ἐσίογαηρ. 
δ ἰοῦ δηροία γί ΜΚ γβ ἰδυίοί 
πδοὺ}Β; Αἰδοηδους: 

ἃ πρὸ τοῦ δύ᾽ ἄνδρες ἔλεγον, 
εἷς ἐγὼν ἀποχρέω. 

ϑοκγαίθα πιοϊηΐ, οὐ πϑοῆπιο οἷηθ 88. 
δυῖ δίοῦ, ἀϊ6 ἀογ ΝΝαίυγ ἀογ ϑ'δοῖο 
πδοὴ Ζννοίδῃ ζυκοπιο. δία Αηί- 
νυοτί ἀ68 ϑοκγαδαίθε βο  ΐϊθαζί δἰοἢ ἃ Π 
ἀΐε ΕἾδρε ἀθ8 Καὶ {{Κ|65 διιοῖ ἱπ 6. 
Εοτπὶ δη, πὶ αἷς Ὀαάθηκιϊ πα 616 
εἶπον δοϊοΐιθη Ζαπαίπυηρ σ᾽ οἰ οδδαι 
ἄὸγ Εννυᾶρσυηρ ἀ685 δπάδσῃ δηἰιδὶτῃ- 
ζΖυδίο!!οη. δδζυ ρᾶϑβῖ ἀ65 ΤοἸσεηάς 
ἀτάρ, ἰπάοϑεδῃ. 

4. φιλονείκως ἔχειν. 85. τι 467 ἢ. 
Ὀΐϊς φιλονεικία Ὀδδίειιι ἀδτίη, ἀ885 
Τοπιαπὰ τ πὶ Ἀποκοίομε δ δοῖηθ 
εἷροπο Εἶισγε ὑυπὰ Ροζβου νογίδῃσιε, 
νυ2ὶο ΚΑΙ ΚΙῸ8 65 {μαΐ, ἀδγ οἶπα ἯΥ1- 
ἀογίοσυηρ 845 ρογδῦη οἴδη Θομῖπρῆ 
δυίίαδδία. ϑοκγδίθ ζεῖρί, ἀδε 16- 
ἀδσ βοἷη [πίργϑββα πὶ δϑδίδηῃ υυδεσί, 
γν6ἢ) οἦ ἀΐα ῬΥΔΏΣΒοῖς δὴ ἄθα ΤΕ 
Ζὰ Ὀτγίηρσοπ βυοδί ἀπά ἰοτάογί ἀδῇον 
Ζὺ ἀΐοδδν φελονεικία ϑυΐ. 

ὅδ. ἴθεδον ψεῦδος δαἷ5 Ο 
νου ἄἀληϑές 8. τὰ Αροὶ͵, 84 Ε. 
[606 Α] 8. ὁμολογεὲν ἐμαυτῷ: ἴη- 

ϑοίογη ϑοκγαίος ζυρίοἱοι ἀΐο δέ! 6 
ἀ66. Αηίννογίοπάοη ἅδογηΐππι ππὰ 
ἃΪδι δοϊ σοὺ δῖ οἷ; βεῖίθε Ζυβοείδηδ- 
ι.1866 Ἰηϑοίδῃ ΠΙΌ 88. ᾿ 
ἀντιλαμβάνεσθαι (αἷΐ ἀοπι σα Θη6- 

ἰ(ἰν) θεχοίοπηοὶ ἀδε Εἰἰπρτοίξαη, 
ἀΐα Εἰ ππιϊδοβαηρ ἴῃ οἷα Οαδργδοῖ, 
νυῖα ϑίδαί [ 386Β: καὶ ὁ θΘρασύ- 
μαχος πολλάκις καὶ διαλεγομένων 
ἡμῶν μεταξὺ ὥρμα ἀντιλαμβώνε- 
σϑαι τοῦ λόγου. Ὧδδ5 πηίοη Β μ6- 
Ὀγδαομίς ἐπελαμβάνεσθαι Ὀοξαϊοῖ- 
Ποί ΠΡ (85 Απ δ αϊίδη ἀον ὕπίον- 
δυσδαηρσ, αὶ. 469 Ο. 

10. ἄν τι φαίν. λ. αὶ. τὰ 472 
(79, 8). 

14, ᾿4λλ᾽ ἐμοί, Θοτγρίδθ ἰδὶ δπὶ 
Ὀδδίθῃ σοοϊσηοί ἱπὶι Ναιθη δον σὰ 
τοεάθηῃ. Εἂν ἀδιῖ δυοῖ στο δοΐμοια 
ὙΠ. 6 δϑὺῦ ἀθὴ ἀδγ δηδοζγοη 
Βο 6562. η, ΘΠ ΘΓ δε ῦβι ἀθη 8ο- 
Κγδίεβ δυΐ,Ἕογαογί, ἀἶο πίουβα δα ης 

οὐδαὶς ἡ 
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πῶ ἀπιέναι, ἀλλὰ διεξελθεῖν δὲ τὸν λόγον φαίνεταϊὶ δέ μοι Β 
καὶ τοῖς ἄλλοις δοκεῖν. βούλομαι γὰρ ἔγωγε καὶ αὐτὸς 
ἀκοῦσαί δου αὐτοῦ διιόντος τὰ ἐπίλοιπα. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὲν δή, ὦ Γοργία., καὶ αὐτὸς ἡδέως μὲν 
Ἢ ’ [4 [2 9 .- , “Ψ 

ἂν Καλλικλεῖ τουτῳ ἔτι διελεγόμην, ἕως αὐτῷ τὴν τοῦ 

᾿Μμφίονος ἀπέδωκα ῥῆσιν ἀντὶ τῆς τοῦ Ζήϑου᾽ ἐπειδὴ δὲ 
σύ, ὦ Καλλίκλεις, οὐκ ἐθέλεις συνδιαπερᾶναι τὸν λόγον, 
ἀλλ᾽ οὖν ἐμοῦ γε ἀκούων ἐπιλαμβάνου., ἐάν τί σοι δοκῶ μὴ 
καλῶς λέγειν. καί μὲ ἐὰν ἐξελέγχῃς, οὐκ ἀχϑεσϑήσομαί σοι ( 
ὥσπερ σὺ ἐμοί, ἀλλὰ 
γράψει. ᾿ 

' ΚΑ,Ζ. Ζέγε, ὡ ἀγαϑέ, 

ΔιΙοὶηπ ζὰ ἔἶπάο Ζὰ γε, 50 
δρυϊοὶ δἰοἢ ἀδγίη ἀδ6 Οεδἴἢ] δὺ8, 
ἀδ55 βοϊκγαίοβ Απδίονί ἤὰῃ 80 ννεῖΐ 
Ὀερτϑπαεί 151, 4858 65. ΠῸΥ ποσὶ δυῖ 
ἀϊς δαυϊοσαηρ ἀδγ δομι πβϑἰορογαη- 
δοῃ δηκοιηπιῖ, ἀδ55 830 ἰῃ ἀεγ Τ|δί 
Κείΐαη δηάδγοσ Ζῃγ Εὐγγοϊσμθηρ ἀ68 
πδβθη Ζ1665 υνἱγκίϊον πἱϊς ὈαΐΖζαὰ- 
Αγάθθη ροοϊρποὶ ἰδ. ϑοϊίγγδίθε δαί 
ΔΌΘΥ δθδῃ δυοῖ βοβοι βδιμ  ο6 
Απννοβθηὰς πα Οδδβργδοῦ ἢ εγοΐηρο- 
Ζοῦεῦ υπὰ [ὔνγ 5βεοΐπεηῃ αδηὴρ πιϊΐ 
νογαπίννογι οὶ σοιδοῦθί. 80. {τἰ(ἰ 
ὁ ΑἸ]Θη ρσοροηῦθοσν ὑπά αἷς δος, 
αἷς δἦ νογίγιίί, νυ γὰ ζΖαρ]εῖο 818 
ἀϊε ΑἸΙῸν δυο 8υ5ΖΟ οἷ ἀδγρο- 
βί6}}} υπὰ ἅδον ἀΐε Ζυ Δ ἔἐρκΚεὶς εἶπ 69 
ΟΘεδρυδοῖνβ τἰζ εἶπε δαδιϊ πη πΐδη 
ῬΟΥΒΟΝ δἰπννορροιοῦεη. ΕΘΠΟ 
ννϊτὰ ποοῖ οἷη Κα πϑ0[6γϊβο 68 [ἢ 6 Γ- 
6886 ραοννδιγί. 16 σεννοηηδηθη Κο- 
ΒΌΪ δῖα πιβϑεη, ἀδπιΐϊΐ ἀογ Βεννεὶς 
ἴῃ δἷσθ θογϑι 1 Π1|οἢ ἰοι ΔΟΓα 46, 
γοοδρί(Γἰγὺ νι ογάθη, Εἴη νυ ὶγκΚΊ 65 
αεεργδοῖι δια αἀἰε8ε Ἀοοδριίυϊδίϊοη 
ππιιοίϊνἶγὶ ὑπὰ ΒΟ ] ρροπα ογβομεὶ- 
Π6 ἢ ἰδϑβθῆ. 

[Β] 3. βούλομαι γὰρ κτέ, Ἰλγαπιῖΐ 
80. 68: βδἷοἢ Οοτρσὶαβ ἀθὺ Αποὶοκί 
ἀ68 ΚΑΙ Κίο5 ἂπ. ἀ885 οἷη ΤΠ61}- 
ΠΟΒΠΟΓ πἰομί ποιϊμννομάϊσ. ὈδῆδΥ 
γάρ, ννο]σθθα ἀΐϊο Μδρ! οἰ κοῖς ἀδγ 
Ἐοσίδείζυπρ ὑερτγῦπάοί, πὰ καὶ 
αὐτός, ννεΐομεθ αἶα [Ποθογεϊπβίη- 
ταὰπηρ πηΐί ΚΑ} ||65 ἀπαάδυϊοί, ἀπά 
αὐτοῦ, ννο]οῖθβ ἀΐες Μιυνίγκυρσ εἷ- 
Π65 δηάογθη δυββο  ϊδαζί, [) 85 ἴ0]- 
ξεπὰς καὶ αὐτὸς ἷπ ἀδγ Απίννοτί 
65 βοκγαίθβ ἀδαΐοὶ δῃ, ἀ855 ἰἢΠ 

μέγιστος εὐεργέτης παρ᾽ ἐμοὶ ἀναγε- 

᾽ 

αὐτὸς καὶ πέραινε. 

εὈδη[8}}|5 ἄδγαι ἰἰορσί, ἀ845 ἀδ4ε 66- 
ΒΡΓΆΟἢ πἰσπί ἀπνο δι αοὶ Ὀ]6186. 

6. ἀμφίονος. ϑοκταίοα δηϊινογίοι 
παῖς δηπαϊδίρσοιῃ ΘΟ, 6γΖα δυΐ 4885 Καὶ. 
ΕΤ νν}}} ἀϊθ ἴθπὶ Ζυθγί οὶ 6 Β 916 
465 Απρἢϊοη ννἱγκιϊο ἃθουπεἢ πιδῃ, 
υπὰἀ νυῖδ 65. ἰπὶ ϑίᾷοκε 466 Ευτὶρί 466 
εἀφη ἴα! 5 Απρΐοπ ἰῃ Βοζὰρ δυΐ 
ϑϑίῖμθη Βεγ υὗ ρείπδη, 80 ἀδη 1ωοῦ6πε- 
Ὀογυΐ ἀθ6 Ῥἢ]Ποβορῆδη αἰ8 θογεο σι 
ΠΔΟΝ νυ βθῃ. . 
ἀπέδωκα: ἴῃ ἄδπι ἀυγοῖ ἂν διε- 

λεγόμην Ὀαδιϊπιηιίοη δ΄ ηη6 Ζὰ ἴδ 686ῃ, 
νοὶ. τὰ Αροὶ]. 18 Α. 20ΑᾺ ἀυπὰ Κτ. 
84, 10, 6. Ἀίς Εχρπζαπρ οἴπασ ἴῃ 
ἀεγ ὙΥΙΚΙΙΘΙΚοῖς ἠἱοῆς βίδίιβηάδη- 
ἄδθη Βεάϊηρυαησ ογριθῖ δον νοη 
86 1081. - 

8. ἀλλ᾽ ουν.. γε 5ϊ66 Ζὰῃ 496 Ὁ 
(188, 31). " 
ἐπιλαμβάνου: 5. 4696. Ὁ ἃ. ὅ06 Α. 
[0] 10. εὐεργέτης ἀναγεγράψει. 

εγ Αὐδάγαοϊς δοδοη 61] Ηεγοά. ΥἹΙΠ 
86. ΝΙΟΒί δβοϊίθη νυυῦγὰθ νοὴ οΥὶο- 
οἰ δοθῆ ϑίδαϊεσηῃ Βαγροτη οὐδσ 
Ετοιάθη, πδιιθη ἶσον δαβνυναᾶγιΐ σα 
ϑιίδαιδιηηογ ὑπὰ Εἰ γοίδη, [τ 
ἰγο ψοσάϊθηβία ὑπὸ ἄδη ϑίδαϊ ἀ6ΓῪ 
ΤΙ (οὶ οἷπο ΜΟΙ μδίοτα Ζυογκαηῃΐ, 
ν Νδιθ ννυυγὰς αἰδάδηπ δυΐ δἴποὺ 
Μαγιπογίδξζεϊ οἰηδοσγαῦθη. ἷπ ἀδγ 
Αροὶ. 86 ὮὉ Ιοσὶ δ'ο ϑοκγαίθ 86]- 
6Γ ἀΐοδεῃ Τι6] θεοὶ. ΐ6 στῦβζία 
νοὶ Ὀοδίθ μα ΔΌ6Γ ποῖ 468 Α 
ἷἴῃ ἄἀδγ Βείγεϊαηρ νοι οδἰπεπὶ [γΥ- 
(μαπι. 

12. ὦ ἀγαϑέ: ἔτοαηά]οια Απγεϑάς, 
δδιαῖρ αὐἰὶ ἰγοπίβοιον ΕΑγθαπρ (πϊὲ 
ἀεπὶ Τοη ἀδν ἨδγαὈΪ βαρ, Θεγηρ- 

115 
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1Χ17Π. Σῶ. "ἄκουε δὴ ἐξ ἀρχῆς ἐμοῦ ἀναλαβόντος 
τὸν λόγον. Ἶάρα τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ἀγαϑὸν τὸ αὐτό ἐστιν; Οὐ 
ταὐτόν, ὡς ἐγὼ καὶ Καλλικλῆς ὡμολογήσαμεν. Πότερον δὲ 
τὸ ἡδὺ ἕνεκα τοῦ ἀγαϑοῦ πρακτέον, ἢ τὸ ἀγαϑὸν ἕνεκα τοῦ 
ἡδέος; Τὸ ἡδὺ ἕνεκα τοῦ ἀγαϑοῦ. Ἡδὺ δέ ἐστι τοῦτο, οὗ ὅ 
παραγενομένου ἡδόμεϑα, ἀγαϑὸν δὲ οὗ παρόντος ἀγαϑοί 

Ὁ ἐσμεν; Πάνυ γε. ᾿Αλλὰ μὴν ἀγαϑοί γέ ἐσμεν καὶ ἡμεῖς 
καὶ τἄλλα πάντα, ὅσα ἀγαϑά ἐστιν, ἀρετῆς τινὸς παραγενο- 
μένης; Ἔμοιγε δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι, ὦ Καλλίκλεις. ᾽Δ4λλὰ 
μὲν δὴ ἤ γε ἀρετὴ ἑκάστου, καὶ σκεύους καὶ σώματος καὶ 10 
ψυχῆς αὖ καὶ ξῴου παντός, οὐ τῷ εἰκῇ κάλλιστα παρα- 
γίγνεται, ἀλλὰ τάξει καὶ ὀρϑότητι καὶ τέχνῃ. ἥτις. ἑκάστῳ 

ἀποδέδοται αὐτῶν᾽ ἀρὰ ἔστι ταῦτα; Ἐγὼ μὲν γάρ φῆμι. 
Ε Τάξει ἄρα τεταγμένον καὶ κεκοσμημένον ἐστὶν ἡ ἀρετὴ ἑκα- 

ὅτου; Φαίην ἂν ἔγωγε. Κόσμος τις ἄρα ἐγγενόμενος ἐν 15 
ἑκάστῳ ὁ ἑκάστου οἰκεῖος ἀγαϑὸν παρέχει ἕκαστον τῶν ὄντων; 
Ἔμοιγε δοκεῖ. 
ἀμείνων τῆς ἀκοσμήτου ; 
ἔχουσα κοσμία:;: 

δομδίζυηρ, Ζυγεοοι ννεϊδυηρ). Εδδη- 
80 ἴηι ],αἰοὶῃ. ο δοπε, 2. Β͵, Ηογαϑι. 
ϑόγ. 1 8, 81; οὐεγ δοπε υἱν ἴῃ 
ἀὸγ Κοιμδάϊΐο. 
ἀρ. ΧΙ], 3. ὡς ἐγὼ καὶ Καλ- 

λικλῆς ὡμολογήσαμεν : 49ὅ Ο ΕΗ, 
ν εἰ. ἱπβϑοβοηάθγ ὅ00 Ὦ. 

θ. παραγενουένου --- παρόντος. 
16 Ὀοΐά6π Αὐδάγάοκοε βομθί πη Φνν 8 Γ 
εἰσ οὐπο ΒΕοκεοίονι δυΐ ἀΔ5 Ὑγε- 
861} Ὀεΐϊάον Βορτ 6 σοννδῃ ι --- ἅδον 
ἀδ86 ἡδύ νρὶ. ννὰβ οὔδῃ 4944. Β 
ΚΑΙ ΚΙεβ 86] δὲ Ὀεπιεγκί, ἀπὰ θ6- 
δοπάδγβ ΡΆ εὺ. ὅ8 Ο: ἄρα, περὶ 
ἡδονῆς οὐκ ἀπηκόαμεν, ὡς ἀεὶ 
γένεσίς ἔστιν, οὐσία δὲ οὐκ 
ἔστι τὸ παράπαν ἡδονῆς; πυπὰ 
ἄθογ ἀδ8 ἀγαϑόν οὔδῃ 408 Β: 
ἕνεκ᾽ ἄρα τοῦ ἀγαθοῦ ἅπαντα 
ποιοῦσιν οὗ ποιοῦντες, πὰ ῬἈΙΘῦ. 
4: οὐκοῦν ἡδονή γε, εἴπερ γέ- 
νεσίς ἐστιν, ἕνεκά τινος οὐσίας 
ἐξ ἀνάγκης γίγνοιτ᾽ ἂν. --- Τό γε 
μὴν οὗ ἕνεπα τὸ ἕνεκά τοῦ γι- 
γνόμενον ἀεὶ γίγνοιτ ἂν, ἐν τῇ 
τοῦ ἀγαϑοῦ μοίρᾳ ἐκεῖνό ἐστί. 
- [γ ἀϊε νου] δσοπάα πιεγασδαηρ 
ἰπάεδϑβεη Κοπιιί ἀΐοδονῦ [Ππιογβοιὶδά 

Καὶ ψυχὴ ἄρα κόσμον ἔχουσα τὸν ἑαυτῆς 
᾿Ανάγκη. 

Πῶς γὰρ οὐ μέλλει; 
᾿Δλλὰ μὴν ἢ γε κόσμον 

Ἢ δέ γε κοσμία 

ηἰοδὶ ἰπ Βεοιγδοβίαηξ, ννὶα ἀδε ἔο!- 
δουάς ἀρετῆς τινος παραγενομένης 
ζεῖσῖ. ρα]. δὰ 491 Εὶ (146, 17). 

[Ὁ] 8. ἀρετῇ ἀγδοκί, ἂν ἴῃ δ0}Ὁ- 
βίδιν ανϊδοιογ ΕὍγχαηι, ἀϊθ Κατεοϊιοὶ- 
πηροννοὶδα ἀε6 Οσαΐεῃ ἷἱπ Ὀΐηρθη 
πὰ ῬΟΥβοπθμ 8ΌΒ. ίεδθ5. Ὀἰοῖθι 
βοΐπειι Ὑναβθῆ πδοῖ οἷα υαπὰ ἀδε- 
5606, ΔΌΟΥ ας Εὐσβοδβοίμαρ (ἀϊΐε 
ἀρετή) πἰπιπιί νογβοβἰθάθηθ Νἃ- 
6 ἢ δῆ. 

192. τάξει καὶ ὀρϑότητι καὶ τέχ- 
νῃ. ῖο Ὀοϊάθη ἰἸεοίζίοηῃ Βορτεὶ 
εἶπά πῦν πᾶδογο Βοβιϊππια ηβδη τὰ 
τάξει ὑηἃ ννογάδῃ ἀδθογ δὰ ὑὈθείθα 
ἴῃ δα]οοι νἴδομοῦ Εογπι ἄδεγβαιζί. 
Ὁσδθογ κάλλιστα, ἀδ8, ννθπῃ ὁ5 ὑΓ- 
δργῃρ!ο ἢ ἰδί, ἄδη Αὐβάγαοϊ ννϑηΐ- 
δ6 1 βίσοησ δβομδίπθη δεῖ, 8. ἀδθῃ 
κυ. ΑΒ. 

[ΕἸ] 16. ὁ ἑκάστου οἰκεῖος. ἢ) 88 
γνόβθπ εἶποσ ϑάθη ϑδοῖια Ὀϑάϊησι 
ἀϊε Εἰξοπτπαπι οὐ Κοὶς ἴδγθα 
κόσμος. Ῥδιοῦ Καπη ἀΐοβοσ ὑπίογ 
νογβοβίθάοποη Νϑιμοη δυξιγοίθη. θ6ν 
Αὐβάτγαςκ κόσμος {τἰιτ ἴον ννϊϑάον 
οἷθ δὰβ8β ἀοιηδοίθθη σταπάο ννῖα 
δ08 ΚΕ. 
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σώφρων; Πολλὴ ἀνάγκη. 

108 

Ἢ ἄρα σώφρων ψυχὴ ἀγαϑή. Ὁ01 
ἐγὼ μὲν οὐκ ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλα φάναι, ὦ φίλε Καλλί- 
κλεις᾽ σὺ δ᾽ εἰ ἔχεις, δίδασκε. 

ΚΑΜ. Ἴέγ’ ὠγαϑέ. 
ΣΩ. Μέγω δὴ ὅτι, εἰ ἡ σώφρων ἀγαϑή ἐστιν, ἡ τούὐ- 

ναντίον τῇ σώφρονι πεπονθυῖα κακή ἐστιν᾽ ἦν δὲ αὕτη ἡ 
᾿ 3 ᾽ ’ 4 ᾿ ΑΥ Ι ’ ἄφρων τε καὶ ἀκόλαστος. Πάνυ γε. Καὶ μὴν ὅ γε σώφρων 
τὰ προσήκοντα πράττοι ἂν καὶ περὶ ϑεοὺς καὶ περὶ ἀνθϑρώ- 
πους. οὐ γὰρ ἂν σωφρονοῖ τὰ μὴ προσήκοντα πράττων. 

10 ᾿νάγκη ταῦτ᾽ εἶναι οὕτως. 
4 ’ ’ 9 Ἥ ’ δ Ἁ 

τὰ προσήκοντα πράττων δίκαι᾽ ἂν πράττοι, περὶ δὲ ϑεοὺς 
ὕσια᾽ τὸν δὲ τὰ δίκαια καὶ ὅσια πράττοντα ἀνάγκη δίκαιον 
καὶ ὅσιον εἶναι. Ἔστι ταῦτα. Καὶ μὲν δὴ καὶ ἀνδρεῖόν γε 
ἀνάγκη οὐ γὰρ δὴ σώφρονος ἀνδρός ἐστιν οὔτε διώκειν οὔτε 
φεύγειν ἃ μὴ προσήκει, ἀλλ᾽ ἃ δεῖ καὶ πράγματα καὶ ἂἀν- 
ϑρώπους καὶ ἡδονὰς καὶ λύπας φεύγειν καὶ διώκειν, καὶ 

“". φ 

ὑπομένοντα καρτερεῖν ὅπου δεῖ᾽ ὥστε πολλὴ ἀνάγκη, ὦ 
Καλλίκλεις, τὸν σώφρονα, ὥσπερ διήλθομεν, δίκαιον ὄντα 

2 - “ ᾽ ἢ » ᾽ ἢ ν 
καὶ ἀνδρεῖον καὶ ὅσιον ἀγαϑὸν ἄνδρα εἶναι τελέως, τὸν δὲ 

5 - 4 
ἀγαϑὸν εὖ τε καὶ καλῶς πράττειν ἃ ἂν πράττῃ, τὸν δ᾽ εὖ 

[607 Α] 1. σώφρων. Ὠῖς Τυροηά 
(ἀεν 866|6) νυ κά ζΖυαηπδοιβδί ΠῸΓ 
πίον ἀΐδεοαι Ναποη ογΐδδδί, ἃθογ 
ϑοκγαίο Καηη ἰοἱοἰιί Ὀαννοΐδαπ, 4888 
ἴῃ ἀδγ οἴποη Τυρβεοηὰ 416 δπάδγθη 
τηϊ(δορσοῦδη αἷἰπὰ. Αἡ Καὶ Κ|68 τυθῆ- 
ἀεί δ δοἱοῦδ ἰείζί ποοῖὶ εἰπιηδὶ ππὰ 
νουβῦος ἰῃπ 'πα Οοβργδᾶορ!; Πεογαίη- 
Ζυτίοιοη, ννυοὶϊ ἀδογ ον οῖβ. σεγδάθ 
8 τὰ ἀΐδεοη Ῥαηκίς ρσοαϊδῆδη 
ΦΆΤ, 8.6 ΚΑΙ ΠΚΙοΒ ἀ8485 Ὁ βρτδᾶοὶι 
ΔΟΌΓΔΟΙ, 

ὅ. εἰ. .-. ἐστιν. Ὀῖοδε ΕὌΥΠπι 468 
Βεάϊηραπρεβαίζοβ εἷἰρηοῖ δἷοἢ σνου- 
Ζυρδννοῖδο [ὃς ἀδθη ἢγροίποι βοθῃ 
ΟΝ]. 55, νοὶ 516 οἷπ ποι ννθηάΐρ68 
Μεγβδι ἐπὶθ (Π1 ον οἷη ἰορ βοΐ 68) Ζννὶ- 
βδοίιθη Ῥγοίαβδίὶα υπὰ Αροδοβὶ8 808- 
δΡΥ ΟΝ. 

[Β] 9.0. Ῥεῖ Βερι ἀν σωφρο- 
σύνη νἷτὰ ἴῃ Δ] 6πιεϊπδίου ΨΥ οἶδα 

. ἀυχοῖ ἀδη Αὐδάταοϊς τὰ προσήκοντα 
ἀοδηΐϊτί. Ζαπ ΒεΕρΡΙ ἀοΥ Οογοοῖ- 
εἰσκοῖς πἀπὰ ΕὙδηιίρίκοῖϊ ροϊδηρσί 
δ ἀυγΟΐ Βοβονγδηκαπρ ἀ65 προσ- 
κοντα δυΐῦ δεβίϊπιπιία ποῦ ἄδθῃ 
γε η ]ἸοὨ οἰ η Ζὰ Ὀπίογεο οι θη θ 

Καὶ μὴν περὶ μὲν ἀνθρώπους Β 

Οερδίοίο, σασθη τυοΐομο ΡΒ᾽ομίοπ Ζυ 
ἄθθη δἱπὰ (Μοηβοῆδθη πὰ Οδίί(οε). 
Ζυπι Βερν ἔ[ἔ[ο[ὃ ἀν Τ᾽ ἀρίογκεϊϊς σεϊδησί 
πιᾶπ ἀστοὶ ἀΐα ϑρθοῖδ δ γαηρ 68 
ΒερΥ δος πράττειν. αν {γί 
διώκειν καὶ φεύγειν οἰπογκοῖίβ ἀπά 
ὑπομένοντα καρτερεῖν δπάογογβοὶίβ 
οἷη. 

16, ἡδονὰς καὶ λύπας [σι 8ο- 
Κγαΐίδα Ὀοζοϊοῃ ποπαὰ πΐηζα, ννυοὶ! ρα- 
Γϑὰδ δυΐ 16 σαν] ἢ αἷς σωφρο- 
σύνη ἀπρονναπάϊξ νἱκὰ, ὲγ Ῥαμκῖ, 
ἵπ τυϑἰοβθπι ἀΐς Ταρίογκοῖϊς πιϊξ ἰμΓ 
ποῖμννοηαΐς οἷπ5 τυοῖγά, (ἰϊ 80 δῖῃ 
ϑἰδΥκΚβδίθη ΠΘΓΥΟΥ. 

[0] 19. ἀγαϑὸν --- τελέως : ννοἱ! 
βδ πη ἰοα Τυροπάδη πὰπ νετγοΐϊηΐ 
οἰπά. δίς ὙΜοϊδιοὶς ἀδογρεις 80- 
Κγαίθβ, νυϑὶ! δὲ πὺῦγ αἷδ γον Ε.- 
ὄγτίδοσπμππρ ἢ Αὐρὲ δαί ὑπὰ δἱοῖ 
ἀθογδυρί δυῖ ἀθη ροραυϊᾶτοη ϑίδηά- 
Ραπκί δίθε; ἀδῆοῦ ἀ85 ὅσιον πεῦϑῃ 
ἀδπι δίκαιον, νης ἱπιὶ Ῥγοίδρογδϑ. 
ζυοῦον ἀθβ ϑοκγαίεβ Απεϊσμΐ 5. 1. 
Εΐη]. κὶ 17. 

90. τὸν δ᾽ εὖ πράττοντα κτέ. 
Ρ]αίου ἀδηκί ἀΐοδοη Αὐδάγαοϊς πἰολέ 
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πράττοντα μακάριόν τε καὶ εὐδαίμονα εἶναι, τὸν δὲ πονηρὸν 
- ’ ξ μοὶ ς 

καὶ κακῶς πράττοντα ἄϑλιον, οὗτος δ᾽ ἂν εἴη ὁ ἐναντίως 
, “-- « 

ἔχων τῷ σώφρονι, ὁ ἀκόλαστος, ὃν σὺ ἐπήνεις. 
{ΧΠ|. 3 - , Ἐγὼ μὲν οὖν ταῦτα οὕτω τίϑεμαι καί φημι 

ταῦτα ἀληϑῆὴ εἷναι" εἰ δὲ ἔστιν ἀληϑῆ, τὸν βουλόμενον, ὡς 
Ὦ ἔοικεν, εὐδαίμονα εἶναι σωφροσύνην μὲν διωκτέον καὶ ἀσκη- 

τέον, ἀκολασίαν δὲ φευκτέον ὡς ἔχει ποδῶν ἕκαστος ἡμῶν, 
καὶ παρασκευαστέον μάλιστα μὲν μηδὲν δεῖσϑαι τοῦ κολά- 
ξεσϑαι, ἐὰν δὲ δεηϑῇ ἢ αὐτὸς ἢ ἄλλος τις τῶν οἰκείων, ἢ 

ἰδιώτης ἢ πόλις, ἐπιϑετέον δίκην καὶ κολαστέον, εἰ μέλλει 
εὐδαίμων εἶναι. οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ ὁ σκοπὸς εἶναι, πρὸς 
ὃν βλέποντα δεῖ ζῆν, καὶ πάντα εἰς τοῦτο καὶ τὰ αὐτοῦ 
συντείνοντα καὶ τὰ τῆς πόλεως, ὕπως δικαιοσύνη παρέσται 

ἴῃ οἴπθ δηάθγη ϑδίπηθ ἃ]5 ἀ6πὶ νΟΥ 
Βογσοδβοπάθη, αἷἰδοὸ πἰοίς ἰῃ ἀθγ δη- 
σοποιιθῆθη ἱπίγδηϑιτῖνοι Βοάδυ- 
{τὰηὴρ “οἰ ΚΠ ἢ αδοἶπ᾽, ἀδ, ννθπη ἀθγ 
Αὐκαάγυοῖκ ἰῃ ἀΐθδογ Βεάἀουίαηρ σε- 
ἀδοδί νυ ἅγάο, ὁὺ σἰεἰσ υοδάδαίθηά πιϊΐ 
ἄδπι ΡῬγδάϊςσαί ννᾶγο ὑπὰ ἀδάσγον ἀδΓ 
δρΙδυ ορ  διΐδοῆα ΕΥΒοΟΙ γι ννορ- 
ἢε]ς, Ῥίδϊοι Ὀθείτδομιίος 4140 ννυΐγὶ - 
ον ἀλ5 εὖ πράττειν ἃ ἂν πράττῃ 
815 ατυπά πὰ γοταυδϑοίζυπρ ἀ68 
μακάριον εἶναι πὰ ἀΐα865 816 ποίἢ- 
γυθπαϊε Εοὶρε νοὴ εποαι; ἀλβοσ 
δαοῖ Κοίηο Εβοδ οἰ σαηρ ἀπτοῖὶ 
οἷηθ ψαϊ,αοία δοοιπάιιπι ἦς ρεϊομοπι 
(ἀαγοῖϊ Ηομιοπυηιΐα οὐον Απιρὶἶθο 6 
εἶπα Αὐδαάγαοϊα) δηΖαπο ποι ἰδ, 
δοπάεγῃ ἄἀδν ϑοι!υποδαῖΣ ὁ ἀκόλα- 
στος ἀϑλιός ἐστι τεροίγοο ἀσγοῖ 
Ψεγοϊηϊ σα ἀθ8 ζΖυνοιΐϊθη πἰΐ ἀδπὶ 
αγβίθῃ ϑαΐίζε, πίον ἀασγοῖὶ οἰπθῃ 
ἘΦἈ]- οὐογ Τγυρθοῖ υδ5 σαν π θη 
δῖ, 

άρ. ὨΧΙΠ, 4, καί φημι ταῦτα. 
Ὀϊς ὙΥΘἀδγμοίσηρ ἀδ5 ταῦτα ἰδεεὶ 
ἀΐοδε ατγυηάεδίζε θοβοπάδγα δαννὶσἢ- 
ἰἶΐσ ογβοδβοίηθῃ. 

ὅδ. τὸν βουλόμενον. διωκτέον: 
.8. Κα. ὅθ, 18, 8. 

Ὁ] 7. ὡς ἔχει ποδῶν: ἃ. ἢ. δὰ 
μοι θεεκγδέίθη. Νοοῖ ἀδαι οίογ Η6- 
γτοἀοί ΥἹ 116: οὗτοι μὲν δὴ περιέ- 
πλῶωον Σούνιον. ᾿Αϑηναῖοί δὲ ὡς 
ποδῶν εἶχρν τάχιστα ἐβοήθεον ἐς 
τὸ ἄστυ, καὶ ἔφϑησαν ἀπικόμενοι 
πρὶν ἡ τοὺς βαρβάρους ἥκειν. νοὶ. 
ὙΠυκγά. ΠΠ 90, 4: Πελοποννήσιοι 

ες ἔπλεον ὡς εἶχε τάχους ἕκαστος 
πὶ τοὺς ᾿Αθηναίους. Κα. 47, 10, δ. 
8. παρασκευαστέον: Κτ.560, 18, 4. 
10. ἐπιϑετέον δίκην. Βοκτγαίεε 

[οϊσογτῖ δὰ8 ἄδῃ δγνυθβθηθι ϑ'δίζοη 
δεγδάθ ἀΐα Βοϊιαπρίαπρθη, ψ 0 δα 
ἴῃ δοΐποὺῦ [Ππίογγϑάσηρ ᾿οἱξ ῬοΪοβ 
δ) πιοϊδίδη Απδίοϑδζ ὑοὶ Και" Κ| 65 
ογγοσί δαδίίθη. 

18. συντείνοντα. 8865 Β Ιὰ ἰδι 
γνοπὶ Βορσοπδρᾶπποη υπἀ Ζ͵Ἴοίδῃ ΒοΓΙ- 
δεποπιπιθῆ, ὑνοζὰ δβοθοῃ σκοπός 
[πΝτίο. Εθεπδο ϑίδαϊ ΙΧ 591 Ο ἰα 
ΒΗ] πὶ Ζβαπὶπποηβαηρο: Ὁ γ8 
γοῦν ἔχων πάντα τὰ αὑτοῦ εἰς 
τοῦτο ξυντείνας βιώσεται. ρὶ. 
δαο Ῥμδεάοη 98 Ὁ: γχαλῶντα καὶ 
ξυντείνοντα τὰ νεῦρα νὸν ἀργ ἀορ- 
Ροίίοη Επποιίΐοη ἀφ βοιι ποῦ (68 
ἸΘηΘρἢ ἤθη Κῦγρετθ. πάνξα τὰ 
αὑτοῦ Ὀεζοϊοππεί [οἷν πηὰ ϑὅοεὶς 
τὴἶζ αἰΐθα ἰβγοη Κυδέρη. δρὶ. σὰ 
Κυὶί, 40 Β, ῆαδβ ἀΐς Θοδίδ! ὰδρ ἀθε 
ϑαίΖεβ Ὀε ΣΙ Ἷς, 50 5. ] 1652: δ οἷ καὶ 
πάντα κτέ. ἴῃ ἀδγ Οοηδίγαςξζου ᾿δῃ 
ἄδθη νουβογροβοπάθ οἰ δίϊνδαίς δὴ 
αἷς ἀε πἰομί βοϊίοπθῃ ἴϊοδογσδηρ 
Ζῃ πὶ δεπιοηδίγαι, ναι, ει. Καὶ. 60, 
6 ἀπά Α 2. ὅ9, 2, 6. εἷς ξοῦτο 
μΐ βαοΐθ Οογγεϊδιὶ ἰπ ἄθαὶ πιϊξ ὅπως 
Ὀερίππδπάδηῃ ϑαίζε, δοχίθδί αδἷοἢ 
ἄεπι ϑδίππθ πδοῖν ΑΌῸΓ δῦομ δα ἀδς 
γΟΥΠασροποπάθ οὗτος ὁ σκοπός :υ- 
γῶοκ, ννε!οἶιοβ βθ δεῖ δι ἀθὴ σδῆζεη 
νουβογρομβοπάθη 8.2 ζΖυγἄοϊεν οἶδί. 
οὕτω δααϊ οἷ βίοις, ννυῖθ πἷσθι δεῖ - 
ἴδπ, πδοῖι ἀδθιὰ Ῥατγιϊοὶρ. Υεῖ. Ρ846- 
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καὶ σωφροσύνη τῷ μακαρίῳ μέλλοντι ἔσεσϑαι, οὕτω πράττειν, Εὶ 
9 , - 4 Υ̓ 3 4 ἤ 

οὐχ ἐπιϑυμίας ἐῶντα ακολάστους εἶναι καὶ ταύτας ἐπιχει- 
ροῦντα πληροῦν, ἀνήνυτον κακόν, λῃστοῦ βίον ξῶντα. οὔτε 
γὰρ ἂν ἄλλῳ ἀνθρώπῳ προσφιλὴς ἂν εἴη ὁ τοιοῦτος οὔτε 

δ ϑεῷ᾽ κοινωνεῖν γὰρ ἀδύνατος ὅτῳ δὲ μὴ ἔνι κοινωνία, 
φιλία οὐκ ἂν εἴη. φασὶ δ᾽ οἱ σοφοί, ὦ Καλλίκλεις, καὶ 
οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ ϑεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν 08 
συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ 
δικαιότητα, καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, 
ὦ ἑταῖρε, οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. σὺ δέ μοι δοκεῖς 
οὐ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοις, καὶ ταῦτα σοφὸς ὦν. ἀλλὰ 
λέληθέ δε ὅτι ἡ ἰσότης ἡ γεωμετρικὴ καὶ ἐν ϑεοῖς καὶ ἐν 

ἀοπ 67 Ὁ: γελοῖον ἂν εἴη ἄνδρα 
παρασκευάξονθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ 
ὅτε ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεϑναναι 
οὕτω ξῆν, κάἄπειϑ᾽ ἥκοντος αὐτῷ 
τούτου, ἀγανακτεῖν. Ὀϊο οϊβοπάεπ 
Ῥανιϊοὶρίεη ἐῶντα... καὶ ἐπιχει- 
ροὔνεα 50}}} 6526} 510. Ἔρεχαρϑίςοὶ 
δὴ οὕτω πράττειν ὑπὰ δη ἀϊΐοδε 
Ῥαγώςοϊρίθηο (οἶα αἀΐο Νεραίϊοη) 
βΒοϊδεῖ υνἱοάονὺ λῃστοῦ βίον ξώντα 
86 Αρροπίζϊοη. Κιν. δύ, 1δ, 8. 

[ΕἸ 8. ἀνήνυτον κακόν: εἶπ ὕ6- 
δεϊ, ἀδβ πἴ|6 δοῖηῃ ΕΗἶπάς αδγγοϊοί. 
Ἀω6 Βιγοῦοη, αἷς Βερίογάδη Ζὰ ὃ6- 
ἐγϊοάΐξοι.. ννϊγὰ δαοῖ ἱπὶ Ρμδαάοη 
84 Α αἷβ οἷῃ ἀνήνυτον ἔργον δ6- 
κοϊεδποί πὰ νογροδοι ταἷξ ἄδπὶ 
Θοόννορο ον Ρεποὶορα, 68 δἰ εᾶρ] ἢ 
νοῦ ποῦθε Ὀεσοηπθη νυϊγὰ, ἴὔεθον 
ἀδδ8 ἀρροδί(ἷνα γογ δι ηἷ8 5, Κυ, δ7, 
10, 10. 

ληστοῦ βίον. ον ἀκῴλαστος ἰδὶ 
ἄθπὶ ΡῬυϊποὶρ ποῖ οἷα Ἀδυῦεγ, δΌΘΥ 
ΕΡ ἰοδῖ δυο νυνὶ ἀἴοβεσ οὔθ οἷῃ 
Ζ16] σὰ ἥπάδη, νι οἷϊ ἀΐε “θῦβ86 Τί 
[ογίζουρσεπα Βδεο5 πιι88 σεῦυᾶγαη᾽, 

δ. ἀδύνατος: ἴῃ δοίϊνοιῃμ ϑ΄ππα. 
κοινωνία. Ὧδε Ῥειϊποὶρ ἀδὲ κἰ'({- 

θη Απηδοϊδαθηρ ννοϊθὶ ϑοκταίθβ, 
ΟΠΠη δυοῖν ΠΌΓ Δπαρδυίοπα, ε[9 
Οτγαηάϊαρο οἷθοῦ 81|66 υἱηαδδοεπ θη 
Ἢ οἰ ἰἀπβοβδθσηρ ἧδοῖ. Αὐοὶ ἴῃ 
ὧον Ναίωγ υηὰ ἀθῃ ὍΝ εἰΐ4}} ἰδὲ 
Ἠαδτπιοπὶς ἀογ Το 6 ὑπίοσ οἰηπδη- 
ἀογ ὑηὰ πιΐϊζ ἀδ) αδηζοπ ἀμπεηΐ- 
ὈΦμν το ἄν ἴἢγ Βοδίθβθοη, δ6Ὺ 
ϑίδδί αηὰ ννεϊίον ᾿Θγα Ὁ ἀθδγ δἰ τἰϊ οἶα 
Ζυβιαπά ἀεγ ϑδοῖϊθ 3011 ἀδῆδὺ οἷπ 

ΑὈΒΠἃ ἀδγ δι] σοπιοΐποη Ἦ οογάππηρ 
ννογάθῃ. 

θ. οὗ σοφοί. Μοτγξυρδννοῖδα δαῖ 
[8 δῇ ἀΐο ΡΥ ΟΥΘΟΓ Σὰ ἀθβκθη, 
δαΐῖ ἄογθη Απδοβδυῦυηρ δἰοῖ Ρ]αΐοη 
δοίου ἔγῶθεογ Ὀογυΐοη δαίίε, Ργ- 
ἰμαρογαδ 80}] δθοὶ Ζυφεαῖ ἀὸν οἷς 
ἀοα Νδιῖθη κύσμος Ὀοϊρείεσι πδῦαη. 
Απ ἴδῃ βο  θαζὶ δῖοι αἀροά οἷ ἰ 65 
πιὶϊξ δοὶ θη ΠΔΙΌΣνν 556 ΒΟ ΔΙ] ΟΠ 6 ῃ 
ϑγβίοαι 8η. Ναοὶῖι ἀδιιδοίδθη σαὺ 68 
ἴῃ ἀδγ γε! Ζυνοὶ υυἱγκοπθ Κιτϑξϊ, 
1μϊοθθο υπὰ Ηδει, φιλότης (στοργή, 
᾿ἀφροδέτη, ἁρμονίη) υπὰ νεῖκος. 
θη6 υυνἱεκί Ψνογθίπάσηρ υπἀ 6ε- 
πιϑὶηδοιαίί, ἀἴεεον Τγοπησηρς πὰ 
Αὐυΐίδεαπς. ε!. 1 ΕΠ]. ςὶ 8. 

[608 Α] 8. συνέχειν. Ὠΐϊς πίοε- 
δονοϊάαρ, νοῦ 850]. υπὰ ΟΡ]., ννε!- 
οἰ ἀατοῖϊ αἶα ϑιοι ας ἀ65 ΑὙΕΚο[9 
πδΥγί ἰδέ, ογρὶθὲ δἷἱοδ ἀυτοῖ ἀδη 
Ζυκαϊανδηῆδηρ. Υα]. ϑόρὴ. 342 Καὶ : 
τὸ ὃν... ἔχϑρᾳ καὶ φιλίᾳ συνέχε- 
ται. 

9. δικαιότητα: εἷη δβεἰίοπον Αι58- 
ἀγαοκ ἂν Οογοοδίϊρκεὶς, σοῦ! δι 
τνῖο κοσμιότης υπὰ ἰσότης πὰ ννολ] 
ὑπ ἀδθθ ΟἹ] βίοι ΚΙ αὴρ8 νυν θη τϊί 
ἀΐθβεθπ Αυβάγἄοκοθ ἰἶθγ σοννδξ!!. 
Αδμη!οἢ Ῥτοίαρον. 381 Β: ταῦτον 
ἔστι δικαιότης ὁσιότητι. Αυοὶ Χε- 
ΠοΟρ ΟΣ ΘΌγδθοΝἑ ἀδὰς ῬΥοΥῦ. 

11. καὶ ταῦτα. Κα. ὅϊΪ, 7. 14. 
12. ἡ ἰσότης ἡ γεωμετρική. [)85 

μεϊρείαρσία Αἰἰεῖθαϊ ὈαΖοϊοηοίς πὶρτ 
Καοΐπθῃ Οεροπδδίζ, ἐδ πίον ἀϊς 
ἀριϑμητικὴ ἰσότης, βδοπάογη πλεο- 
νεξία, ἀδε Οεροπίμοῖ! νοη ἰσότης 
ἀθογηδαρί, σοσεηῦθογροβί τ τυὐἱγά. 
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ἀνθρώποις μέγα δυναται᾿ σὺ δὲ πλεονεξίαν οἴει δεῖν ἀσκεῖν" 
γεωμετρίας γὰρ ἀμελεῖς. εἶεν᾽ ἢ ἐξελεγκτέος δὴ οὗτος ὁ 
λόγος ἡμῖν ἐστίν, ὡς οὐ δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης κτήσει 
εὐδαίμονες οἱ εὐδαίμονες, κακίας δὲ οἵ ἄϑλιοι ἄϑλιοι, ἢ εἰ 
οὗτος ἀληϑής ἐστι, σκεπτέον τί τὰ συμβαίνοντα. τὰ πρόσϑεν 
ἐκεῖνα, ὦ Καλλίκλεις, συμβαίνει πάντα, ἐφ᾽ οἷς σύ με ἤρου, 

εἰ σπουδάξων λέγοιμι, λέγοντα ὅτι κατηγορητέον εἴη καὶ 
αὐτοῦ καὶ υἱέος καὶ ἑταίρου, ἐάν τι ἀδικῇ, καὶ τῇ ῥητο- 
οικῇ ἐπὶ τοῦτο χρηστέον᾽ καὶ ἃ Πῶλον αἰσχύνῃ ᾧου συγ- 
χωρεῖν, ἀληϑῆ ἄρα ἦν, τὸ εἶναι τὸ ἀδικεῖν τοῦ ἀδικεῖσθαι, 
ὅσῳπερ αἴσχιον, τοσούτῳ κάκιον᾽ καὶ τὸν μέλλοντα ὀρϑῶς 
ῥητορικὸν ἔσεσϑαι δίκαιον ἄρα δεῖ εἶναι καὶ ἐπιστήμονα 
τῶν δικαίων, ὃ αὖ Γοργίαν ἔφη Πῶλος δι᾽ αἰσχύνην ὅμο- 
λογῆδαι. 

Εἴποη ἀορρεϊίθη Βερνῆῦ ἀὸς ἰσότης 
ἀπίοτβοβειαοι ΡἸαίοη ἷἰπ ἄθῃ 6ε- 
δείζοη ὟἹ 767 Β, ἀΐε «εἶπα; τὴν μέ- 
τρῷ ἴσην καὶ σταϑμῷ καὶ ἀριϑμῷ, 
ἀΐς δοιποὶπα ὑπὰ ΔΙ θοαπηΐίε; ἀϊΐδ 
ἅπάετε, τὴν ἀληϑεστάτην καὶ ἀρί- 
στην ἰσότητα, ἀΐο πίοινέ ἐν δάδη 
ὙΔΗΥΠΘΒΠΙΌΔΥ Ἀπ4 νοῦ ρου ἰοΠ 6 Γ 
Βαηϊβομεϊασηρ δὐθδηρὶρ ἰδ: σόῃ 
ἀἴδβον [ιοϊδζί 665: τῷ μὲν μείξονι 
πλείω, τῷ δ᾽ ἐλάττονι σμικρότερα 
νέμει, μέτρια, διδοῦσα πρὸς τὴν 
αὐτῶν φύσιν ἑκατέρῳ, καὶ δὴ καὶ 
τιμὰς μείξοσι μὲν πρὸς ἀρετὴν ἀεὶ 
μείξους, τοῖς δὲ τοὐναντίον ἔχου- 
σιν ἀρετῆς τε καὶ. παιδείας τὸ 
πρέπον ἑκατέροις ἀπονέμει κατὰ 
λόνον. Αὐυξ ἀΐεδοῦ ἰσότης ὈδΓυδ6 
δυοῖ ἱπὶ ϑιδαίϑιθῦθη ἀϊθ Οεγοοβῖρ- 
Κεῖ (τὸ πολιτικὸν τοῦτ᾽ αὐτὸ τὸ 
ὁ καιον). Ηθδπδο γί ΑΥἱδίοίοὶ 5 
(Νίκο. ΕἝΒΙΚΥ ὁ υπὰ 7 ΒεΚΚ.) 
τὸ ἐν διανομῇ δίκαιον δΔ0} ἀϊΐε 
ἀναλογία ζυγῦοϊκ, ἃ. ἢ, ἀΐε ἐσό- 
της λόγων, ππηὰ ἴᾶρι Ὀοῖ: καλοῦσι 
δὲ τὴν τοιαύτην ἀναλογίαν γεω- 
μετρικὴν οἵ μαϑηματικοί. ὅδῃ2 
θοτοὶ δι πη παῖ ἀθγ οὔθ δ8η- 
δείἀπτίοη δι |16 δὰβ ἀθὴ Οεβοίζθῃ 
ἀγυ οκί δἰοῖ Ἰβοκγαίθβ ἀγϑορδαρ. 20 ΕἾ. 
δὺ5, ὙὙὉ ἐγ γῸΠ Βοίοη ππὰ ΚΙεΐβίἢ6- 
Ὧε5 δδξί: μέγιστον αὐτοῖς συνεβά- 
λετοὸ πρὸς τὸ καλῶς οἰκεῖν τὴν 
πόλιν, ὅτι δυοῖν ἰσοτή τοιν νο- 
μιξομεέεναιν ϑῖναι, καὶ τῆς μὲν 
ταὐτὸν ἅπασιν ἀπονεμούσης, 

τῆς δὲ τὸ προσῆκον ἑκάστοις, 
οὐκ ἡγνόουν τὴν χρησιμωτέραν κτέ. 

ὦ. γεωμετρίας γὰρ ἀμϑλεῖς, θ6- 
Ζοϊομποί πος οὔοϑη ὕὐηκεοπηίηϊΐδ, 
ϑδοπάσγη Οὐ πρβοιδίζαηρ ἀογ ὅ6ο- 
τηοίγῖα ππὰ ΝΜαιπεπιδίϊκς ἀδογηδυρί, 
νυ οῖο ῬΙαϊοηῃ α«αἷβκ γογβίαᾳίς ΖΌΓ 
ῬὨΠοδορ ἶθ ἀπδδῖ. ἤδίοῦ ἀδ5 ὃὈ6- 
Καηπίο μηδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω 
μου τὴν στέγην αἷδ Αὐἰβοιγίο ἰπ 
ἀογ ΑΚβάοπιϊδ. --- [606 γ εἶεν 8. ξῇ 
466 Ὁ. 

ΓΒ] 2. ἢ ἐξελεγκτέος δὴ κτέ, Ὀΐϊό 
ΑἸτογπαίδνε ογβοποῖης αἷς οἱπο οἴἕδη- 
ὍΔΥ ππὰ πὑπΖννοϊζοϊ δίς δἷον ογρα- 
θαπάς Εοὶσα δὺ5 ἀθπι νογιογβοδδη- - 
ἄδη, ἀδ8 ἄθτοι εἶεν (8. ζῃ Αροίοξ. 
18 Ε) δ]8 δυροπιδοιί ὑπὰ Ζῃβοβίδη- 
ἀδεπ Ὀδζοϊοῃποὶ νυ τά. Κρὶ. 4066. 
412 Ὁ. 480 Α. Ὁϊς Βεἀοαίαπρ υπὰ 
Οοποίγαοιίΐοη (ὡς οὐ κτέ.) ννῖα 482 
Β. γε!. ἀΐο Βειι. ζὰ 467 Α (68, 16). 

4, οἵ ἄϑλιοι ἄϑλιοι. )δ5 τντοὶΐο 
ἄϑλιοι [ἄρία ΗἩδοὶη ἀοΥ δεῖ πδοὴ 
ἀδν Εὐτάογυηρσ ἀοθς ϑίπηθβ. Βοδονιίθ 
δυοῖ ἀϊ6 ϑιε! απρ. 

5. τί τὰ ε΄. . 6!|, 8, 2. 
Β] 9. ἃ Πῶλον αἰσχύνῃ κτέ. 

ϑοκτδίεβ νυ αογίορί ἀδπιὶί τα ρ] οἷο 
ἄδη Μογννυγῖ, εἷς 
ϑδϑίζε Π0Γ γεγιμοϊϊρί, απὶ ἴῃ ἀε 
ἀεβργᾶσια ἀθηὴ Θορποῦ ξὰ ΕΔ] ξὰ 
Ὀγίπροη. ϑίθ ογννοΐδβθῃ δἷοῖ ᾿οίσί 
δἰβ ποίῃννοπάϊδ νεγθυπάθη πιΐΐ οἷ- 
ΠΕΡ 5 (ἰοπ δὴ ἰΘὈδηκδηδίοε ἄδον- 
μδυρέ. 

δῦθ δ΄ Ἶδπε. 
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ΠΧΙΝ. Τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων σκεψώμεϑα, τί ποτ᾽ 
ἐστὲν ἃ σὺ ἐμοὶ ὀνειδίζεις, ἄρα καλῶς λέγεται ἢ οὔ, ὡς 

ἄρα ἐμὼ οὐχ οἷός τ᾽ εἰμὶ βοηϑῆσαι οὔτε ἐμαυτῷ οὔτε τῶν 
φίλων οὐδενὶ οὐδὲ τῶν οἰκείων, οὐδ᾽ ἐκσῶσαι ἐκ τῶν μεγί- 

ὅ στῶν κινδύνων, εἰμὶ δὲ ἐπὶ τῷ βουλομένῳ ὥσπερ οἷ ἄτιμοι 
τοῦ ἐθέλοντος. ἄν τε τύπτειν βούληται, τὸ νεανικὸν δὴ τοῦτο 
τοῦ σοῦ λόγου, ἐπὶ κόρρης, ἐάν τε χρήματα ἀφαιρεῖσϑαι, 
ἐάν τε ἐκβάλλειν ἐκ τῆς πόλεως, ἐών τε, τὸ ἔσχατον, ἀπο- 

κτεῖναι καὶ οὕτω διακεῖσθαι πάντων δὴ αἴσχιστόν ἐστιν, ὡς 
ὁ σὸς λόγος. ὁ δὲ δὴ ἐμός, ὅστις πολλάκις μὲν ἤδη εἴρη- 
ται, οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ ἔτι λέγεσϑαι᾽ οὔ φημι, ὦ Καλλί- 
κλεις, τὸ τύπτεσθαι ἐπὶ κόρρης ἀδίκως αἴσχιστον εἶναι, οὐδέ 
γε τὸ τέμνεσθαι οὔτε τὸ δῶμα τὸ ἐμὸν οὔτε τὸ βαλάντιον, 
ἀλλὰ τὸ τύπτειν καὶ ἐμὲ καὶ τὰ ἐμὰ ἀδίκως καὶ τέμνειν καὶ 
αἴσχιον καὶ κάκιον, καὶ κλέπτειν γε ἅμα καὶ ἀνδραποδίξεσϑαι 
καὶ τοιχωρυχεῖν καὶ συλλήβδην ὁτιοῦν ἀδικεῖν καὶ ἐμὲ καὶ 
τὰ ἐμὰ τῷ ἀδικοῦντι καὶ κάκιον καὶ αἴσχιον εἶναι ἢ ἐμοὶ 
τῷ ἀδικουμένῳ. ταῦτα ἡμῖν ἐκεῖ ἐν τοῖς πρόσϑε λόγοις 
οὕτω φανέντα, ὡς ἐγὼ λέγω, κατέχεται καὶ δέδεται. καὶ εἰ ὅ09 

10 

Ε 

18 

Οδρ. ΧΤΝ, [0] 1. δοκγαίεβ νυβη- 
ἀοὲ δἷοῖδ παππιθῆγ ἀον ΑὈννοῖτ ἀ65 
Μογνυτίς Ζῃ, ἀ885 δ βἷοῖ, πίομί 
Βα] Ὀβί χὰ Ποίθη υνυΐβθ6., πηᾶ Ζοϊρί, 
τνογΐη ἀϊθ τυδῆτο 6] 50} ἃ 1 ἴὰ 
Βοδίθιο. ἴον Μογνυγί ννὰτ 480 
Α. Β δυερεδργοοσίοῃ. 

9. ὡς οὐγ οἷός τ᾽ εἰμί, ἴπι [η- 
ἀἰοαῖϊν υνἱνκὰά αἷς Αηκίασε ἔογια τί 
νογβείγαβϑη. 

ὅδ. ὥσπερ οἷ ἄτιμοι. ϑιοϊια Ζὰ 
486 Ὁ. -- τοῦ ἐθέλοντος (τῖ(ι ρσ] εἰ οἷ - 
Ὀεδουϊοπὰ ἀδπι ἐπὶ τῷ βουλομένῳ 
σεροηἕθον. 

[0ῦ] 6. τὸ νεανικὸν δὴ τοῦτο: 
Ἀρροοδίζίοη Ζι ἀδπι ϑαίζο. Υα]). Ζὺ 
δ01 ΗΕ. ὕδτθεν ἀΐε Βεἀουϊθησ 5. Ζὰ 
482 (Ὁ. 

10. ὁ δὲ δὴ ἐμὸς .(λόγος) οἷπε 
Ῥυδαϊςαὶς, ννυοῖ!ὶ ἀΐδθβοῦ 82 ἀυτοὺὶ 
οὔ φημι νοτγίγαίθῃ ννυϊγά. 

11, ἔτι Ὠΐδυ ἔαϑβί --ϑ. ἔτι πλεονάκις. 
[ΕἸ 18. τέμνεσθαι τὸ σῶμα. ΝΜ ε]- 

Ἰοΐοε τἷί ἰοἶβεσ Απερίθαπρ δου 478 
Ο᾽ ρκορασὶ (ἐκτέμνηται) νυὶς τὸ βα- 
λάντιον ὑπὰ κλέπτειν δυῇ 486 Ὁ 
(ὑπὸ δὲ. τῶν ἐχϑρὼν περισυλᾶσϑαι 
πᾶσαν τὴν οὐσίαν) ἀοοῖ τνοῦ! πη ὮΓ 

ἂπὶ ἀογ δοαυοηθη Μαγθιπάσπρ πα 
βαλάντιον ἱπι αἰ σεπιοΐπογοη ϑἴππο, 
νυνΐθ ἴπὶ ἴωμδἴ, 86οατὶ. 

βαλάντιον: εοἷπ ἰοάδτγπον Βουίεϊ 
Ζὰγ ΑἸ δοννυδηγαησ ἀ65 Θοἰά68, ἀδπῃ 
τδη 8ῃ ἄδπ Οὕτγίεί δοίορίϊσίο. Ὁ]16 
βαλαντιοτόμοι ννᾶτεη 1,δαίο, ἀΐδ δὰ 
ἄεπι Αβο ποῖ ἀθῃ βοίσμοσ Βουίοὶ δυΐ 
ἄεπι Μανκὶ πὰ ἴῃ Βδάοτη οἷπ 66- 
Βο δίς δον 6 ἢ ννυνῖα ἅπβογο Τ᾽ 5 ἢ 6η- 
ἀϊοθθ. Οδρθη δῖ6 1ϑΐ 65 βδοῖ νυν δὶ οἷ 
Ζὺ ὔϊΐοη. ϑοκτγαίθα νυοϊδί πδοϊιίγβϑρ- 
ἰοἢ δαοῖ δυῖ ἀΐθ παπδὶ(ἰἰἸ θη Οοη- 
βΒ6α0}6Π 26 ῃ 6Πη68 σοῃ Κα ἢ Κἰ65. νου- 
τ μοϊάϊσίεη Ρυϊποῖρεβ ἀδάστοι ἰΐη, 
ἄδ85 δύ πιῦρ οἰ δὲ νϑυδβοβθυῦηρ8- 
τνὔταϊρο Ατίθη ἀθγ ἀδικία δπέιτί. 
νεῖ. ᾿ἰοῖαν αἶα Απϑὶοε ἀ68 ΤΊ τα- 
ΒΥ δος ϑδίδδί 1 844, 

[509 Α] 19. καὶ εἰ ἀγροικότερον 
τι εἰπεῖν. Υρὶ. τὰ 486. ὕἴὕθεδεογν 
καὶ εἶ ἀπά εἰ καί τ. 65, ὅ, 16. δ6γ 
Αὐυδβάταοκ ἰδὲ ον Ὀοδίϊπηπιί, 489 [7η- 
δον δ ἢ] ἀ68 Ὑεγσ οῖομ5 ἀδν 
Οατὕπάα πϊΐ οἴβουπθη ππ6ἃ δἰδ ἢ ΘΓ ἢ 
Βαπάθη ζὰ δ βου] ἀΐσεη. 45 Βα 
80 ννόὸἢ]} σονδἢϊς ἵπὶ Οαροηδβαίζ ζὰ 
484 Α, ννο ΚΑ|ΠΚ]65 ἀΐε (αβοΐζα υπὰ 

, 



ν 

110 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

ἀγροικότερόν τι εἰπεῖν ἐστι, σιδηροῖς καὶ ἀδαμαντίνοις λόγοις, 
ὡς γοῦν ἂν δόξειεν οὑτωσί, οὖς σὺ εἰ μὴ λύσεις ἢ σοῦ τες 
νεανικώτερος, οὐχ οἷόν τε ἄλλως λέγοντα ἢ ὡς ἐγὼ νῦν 
λέγω καλῶς λέγειν. ἐπεὶ ἔμοιγε ὁ αὐτὸς λόγος. ἐστὶν ἀεί, 
ὅτι ἐγὼ ταῦτα οὐκ οἷδα ὅπως ἔχει, ὅτι μέντοι ὧν ἐγὼ ἐν- 
τετύχηκα; ὥσπερ νῦν, οὐδεὶς οἷός τ᾽ ΙΖ ἐστὶν ἄλλως λέγων μὴ 

οὐ καταγέλαστος εἶναι. ἐγὼ μὲν οὖν αὖ τίϑημι ταῦτα οὔ- 
τῶς ἔχειν᾽ εἰ δὲ οὕτως ἔχει καὶ μέγιστον τῶν κακῶν ἐστιν 
ἡ ἀδικία τῷ ἀδικοῦντι καὶ ἔτι τούτου μεῖξον μεγέστου ὄντος. 
εἰ οἷόν τε, τὸ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην, τίνα ἂν βοήϑειαν 
μὴ δυνάμενος ἄνϑρωπος βοηϑεῖν ἑαυτῷ καταγέλαστος ἂν τῇ 
ἀληϑεία εἴη; ἀρ’ οὐ ταύτην, ἥτις ἀποτρέψει τὴν μεγέστην 
ἡμῶν βλάβην; ἀλλὰ πολλὴ ἀνάγκη ταύτην εἶναι τὴν αἰσχί- 
στην βοήϑειαν μὴ δύνασθαι βοηϑεῖν μήτε αὐτῷ μήτε τοῖς 
αὐτοῦ φίλοις τε καὶ οἰκείοις. δευτέραν δὲ τὴν τοῦ δευτέρου 
χακοῦ καὶ τρίτην τὴν τοῦ τρίτου καὶ τάλλα οὕτως, ὡς ἑκά- 
στου κακοῦ μέγεϑος πέφυκεν, οὕτω καὶ κάλλος τοῦ δυνατὸν 
εἶναι ἐφ᾽ ἕκαστα βοηϑεῖν καὶ αἰσχύνη τοῦ μή. ἄρα ἄλλως 
ἢ οὕτως ἔχει, ὦ Καλλίκλεις ; 

δοιοπάθη Εταρο ομπϑαΐοβ δοδοη 
᾿εροπάθα Οδάδηκοῃ ποοίι πδοῖι- 

οἰ ὉΠ οθὴ Μουβο γι θη 845 Βαπάθ 
θοζοίϊομπεῖ δία, ἀΐα ἀδὺ τϑοδία 
ἔαρ) ἀμ ομθθοθαπ πιμ88 (διαρρή- 
ας) 
1. ἀδαμάντινος αΐ γον ἀδν Ζοἰϊ 

ΑἸοχαηάδις ἃ. αὐ. ποοῖν μιοιί αἷς 
Βεἀουίαηῃρσ ἀϊδιμαπίθη, δοπάδγπ ὃ6- 
Ζοϊομποί ΠΣ ἀϊε μᾶγίοδίς Εἰδοπδτσί. 

Φ, ὡς γοῦν ἂν δόξειεν οὑτωσί, 80 
ννοΐῦ 18 Ἰεῖζί ἀΐθδ6 ατυμῃάεδίζα δο6- 
Ἀγ βἰηα, 816 Κόππθη αἱ β6ὰ 868 
ατγὔπάοη δηρερυοη νιεγάθη αἀπὰ 
Ιηἴβδεῃ δἱοὐὺ ἀδπη σνορ ποαειὰ ὃ6- 
γνβτδη, 

4. ο αὐτὸς λὸ γεὶ. ῥ0θ Α: 
οὐδὲ γὰρ ἔγωγε ἐρᾷ, λέγω ἃ λέγω. 

58. ὧν... ὄντετύχ. ὕὌεθεν ἀΐεδε 
βοεϊζϊποτε Ατί ἀδσγ Αἰγδοίζοῃ (Αβεὶ- 
τα ἰ10η} 4. Κα. 61, 10, 8. 

1. αὖ ὶα Θεροπεαίς 2 ἀδη δηΐ- 
δεδεποίεβοπάεη Μοϊπυπροη δἰΐδθὺ 
δηάογθη. Ζιυασχεί νυνἱλά ἄἀδθπὶ ϑαῖΖε 
Ὀεθεγζευραηβεῖγαίς νϑυ!!θιθη, ἄδῃῃ 
νυνϊγὰ δ ἀπτοὶ εἰ δὲ οὕτως ἔχει 20 
Ῥγδινῖδεα ΓΥ οἷπα ἱπ ΕὌΥΠῚ Οἷποῦ 
Ἐγδᾶσο δηρεοῦδιηΐίο ϑβ'οι  α 55 οἱ] σογαην 
δοιθδοί. 

[Β] 138. ἀλλα (ἅμτί εἶπα Βεβδυρ- 
ἰ)πρ οἷη, νναϊοῖιθ ἀθῃ ἴῃ ἀδγ νου γ- 

ἀγα οἰ ομογ δβδρυϊολ. 
ταύτην εἶναι τὴν αἰσχίστην β 

Ἐπ᾿ θοιμογκοπδννουῖμοΣ "ἊΙ ἀογ Απ- 
ννυϑπασηρ οἷηθα δΘΩΓ σον δι η!ΐσΒοη, 
Βοοη δυὲ Ηοπιονς (Μῶν. 1 2 ἃ δδ, 
8, 8) Ζατδοκρομθπάθῃ Βργδοῖβε. 
ΤΟΥΣ Νδοῖ ἰορίδοιον Αὐξβεδαρ 
ννᾶχα Ζι} Θγναγίβθῃ: ταύτην τὴν βοή- 
ϑειαν μὴ δύνασϑαι βοηϑεῖν αἴσχι- 
στον εἶναι. βοήθειαν ὑτἷξῇ πα δὰ 
ἀδγ ϑιθ!! πος οἶπ δε [Πα  ἰδδοουϑαῖδνα 
ἴα ἀΐα ὑυϑἀουίδδιοσο ἀ65 ϑαυυδ͵]θοι 
νου εἶναι ἀπά Ζίοι!ς ἢΒπ 8808 ἀδδ 
Ριδάϊοαὶ ἰμ ἀΐθ86 γογθίηάπηρ (ταὶ. 
2. 449 Β. Ο), νοάσγοϊ δίγους ἔε- 
ποθ θδ ἀδ8 μὴ δύνασθαι βοηϑ εῖν 
οἶπθ βοήϑεια δεπαπηΐς ππηὰ 885 ἀΐα 
δοδι δ ΒΟ δίΘ ΑΥὐῇ Ὀοζοϊοδηδὶ νυυϊγά, 
νν85 πδοῖὶ Ρ]αίουδ Αὐΐίδοδαρ δἰννα 
νοῦ ἀδγ σεννδιθη!ίομβοα ἨδΙίο, ἀϊΐο 
ἀϊο δᾶμον δἰοι πὰ ἰμβτοῦ Εἰοι πάθῃ 
γΟῸΥ Οεγίομι χὰ ἰοἰδίθη ρῇεβοη, ξ6- 
βᾶσί ννογάθῃ Κῦπηίθ. ὃ ὲὲ᾽ η  Απείπὶ- 
Ιδιῖοι δγβίσγοοκί δίον ἀπ δυο ἀδγ 
Ὀδθοτοϊ πβιϊπιπια πρὶ νναρθη διΐ δευ- 
τέραν ἃ. δ. νν. 

[60] 18. ἐφ᾽ ἕκαστα αϑα οι κακα, 
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δ. ὅειεν αὐτῷ, ὡστὲ ἀμφοτέρας τὰς ὠφελείας ταὔυτας ἔχειν, τὴν 

ΓΟΡΓῚΑΣ (609) 

ΚΑΜ. Οὐκ ἄλλως. 
“͵ 3 “« “- ΧΡ. ΣΩ. Δυοῖν οὖν ὄντοιν, τοῦ ἀδικεῖν τε καὶ ἀδι- 

111 

κεῖσθαι, μεῖξον μέν φαμὲν κακὸν τὸ ἀδικεῖν, ἔλαττον δὲ τὸ 
9 ᾿ Ψ Ἢ ἤ » , 
ἀδικεῖσθαι. τί οὖν ἂν παρασκευασάμενος ἄνϑρωπος βοηϑή- 

- 2... -» . 29 ᾿ ᾿ 2 Ἂν . ιν. 9 - , 
τε ἀπὸ τοῦ μὴ ἀδικεῖν καὶ τὴν ἅπὸ τοῦ μη΄ ἀδικεῖσθαι; πο- ἢ 

’, Ἢ ᾽ δ ,ὕ . .,2} 4 
τερα δυναμιν ἡ βούλησιν; ᾧδὲ δὲ λέγω πότερον ἐὰν μὴ 
βούληται ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται. ἢ ἐὰν δύναμιν παρα- 
σκευάσηται τοῦ μὴ ἀδικεῖσθαι, οὐκ ἀδικήσεται; 

ΚΑ... δῆλον δὴ" τοῦτό γε, ὅτι ἐὰν δυναμιν. 
ΣΩ. Τί δὲ δὴ τοῦ ἀδικεῖν; πότερον ἐὰν μὴ βούληται 

ἀδικεῖν, ἱκανὸν τοῦτ᾽ ἐστίν -- οὐ γὰρ ἀδικήσει --- ἢ καὶ 
ἐπὶ τοῦτο δεῖ δυναμίν τινα καὶ τέχνην παρασκευάσασϑαι, 

10 

ς , ὡς, ἐὰν μὴ μάϑῃ αὐτὰ χαὶ ἀσκήσῃ, ἀδικήσει; τί οὐκ αὐτό 
γέ μοι τοῦτο ἀπεκρίνω, ὦ Καλλίκλεις, πότερόν δοι δοκοῦμεν 
ὀρθῶς ἀναγκασϑῆναι ὁμολυγεῖν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν λόγοις 

ἐγώ τε καὶ Πῶλος ἢ οὔ, ἡνίκα ὡμολογήσαμεν μηδένα βου- 
λόμενον ἀδικεῖν, ἀλλ᾽ ἄκοντας τοὺς ἀδικοῦντας πάντας ἀδικεῖν ; 

ἀΐοὸ αἷβ ἀδογ σὺ ὑεκᾶπιρίοεπαάς Ε' εἰπὰ 
ξεάδοϊιί ννδγάεη. 

1. Οὐκ ἄλλως. Μετκνἅτάϊρ πο ἢ 
806 ἢ, ἀδε5 Καὶ "ἐκ 95 δον νυυϊθάθυ 
πῃ Οοδργᾶοιῃ σίθοη ἰδδεί. ἑκὼν 
ἀέκοντί γε ϑυμὼδ θεπη ἀδ588 αἷς 
Απἰννογί ἐππὶ πιθ ἢν ϑηίδοϊ ρἔι, 815 

᾿δοόῖη δορβοῦδθη ογβομοὶπί, Καπη πιδη 
86 ἀδ᾽ ἰοϊσομβάοθη ἔστω σοι τοῦτο 
κτέ., νυ ]ολς ἀϊς ἔγάβοτο διΐωπιπησ 
νυϊοάον πβογνογίγοίθη ἰδδβί, δυο  πιθῃ. 

Οδρ. υΧΝ δ. ὥστε ἀμφοτέρας. 
ΑΙδ ἀδ8 Βοδίθ ὕ85 ϑοκγαίθβ παίᾶτ- 
᾿ἰἰοῖν νογδυββοίζεῃ, ἀδ8 δὴ δἱοἢ 
δθξοι ὑεῖς ὕύεθε! δοιιίζοι Κῦηπε, 
886Γ 68 πιὺ88 ἀΐο ΕἾαρα οπίβίθη, 
οὔ Ὀεΐάθ5 ζΖυρίοϊοἢ δβίθιβ πιῦρ- 
᾿ϊολ δῖ, 

[0] 1. δύναμιν ἢ βούλησιν. ΨΥ͂δ8 
ἄρον δύνασϑαι υπὰ βούλεσθαι 466 
Ρ ΠΗ. οαὐνν καὶ ννᾶγ, ὈΪοἷδί σα], 
νεΣἱτὰ δου. ἀυχοῖὶι ἀδ5 Νδοβέοϊσεη ας 
αγρᾶηζί. ὕστῦον ἀδικήσεται 5. Κτ, 
89, 11. 

10. Δῆλον δὴ κτέ. Ὀΐϊδ ΕΌΓΩι ἀον 
Απίντοτί Ζαῖρι ἰον δίς Ζαπίϊπηπιππρ, 
αἷρφ εἰοῖ δῦδε πὰν δυῇ ἀΐθδεροαῃ ΤΉ] 
ἄεν Ετογίογαηρ ογοίγεοζκι. 

11, Τί δὲ δὴ τοῦ ἁ. Νε!. Ῥιδεά. 
18 Ὁ: τί δὲ τῶν πολλῶν καλῶν, 
οἷον ἀνθρώπων ἢ ἵππων... .; ἄρα 
κατὰ ταὐτὰ ἔχει κτὲέ, (Κτ. 417, 8, 8). 
Απάοτα οθοη 602 Β. Αὐοῖ ἀδγ Ασουδ. 
δίθεϊ ἰῃ βοϊσῆϑη 6 Πρι1δοΐθη ΕὟΑροη. 
5, Ζὰ 414 Ὁ (8ῦ, 19). 

[ΕἸ 14. ὡς... ἀδικήσει. ἴσθοΣ 
ἀΐϊο οδῦβαὶς Βοἀδαίαπρ τὸπ ὡς 8. 
Κι. 6ὅ, 8. 

μάϑῃ μαδβί πὺῦ Ζὰ τέχνην; ἀδ- 
μον ννῖγὰ ἀσκήσῃ τυρείαᾶρί, τὰ δύ- 
ναμιν Ῥδβδβοῃά. [285 Ῥ Ἰδβθὴ [885 
εἰοὶ ἱπι Ηδπάσδϊη Ὀαννᾶῆγοιι πα 
βἰᾶγκθϑη, 

ὕεθενι αὐτά 4. Κτ, 58, 8, ὅ. 

τί οὐκ --- ἀπεκρίνω: 5. τὰ δ08 Β. 

17. βουλόμενον [ἂν 4848 φεννσ οι ε 
ἕκόντα, πὶ ἄδη Οοξεοηδαίζ πυνϊβοΐθη 
δύναμις απὰ βούλησις πίοδί Ζὰ 
ψογνν ἸΒοῦθη ; ΟΣ ΚΘ Π 85 νὰν ἀδπὶ Ροΐο8 

᾿δοεταὰς ροξαῖρσὶ ννοτάθῃ, ἀδ88 ἀθγ, 
νυ Πηγοοδέ (πα, πὺγ ἰδυΐ, 
νᾶ ἴδ σαί ἀὔ πἰκί, πον ννᾶ8 δὺ 
νυνὶ}, ἀὰ ἀδ5 ὙΥο οι βἰεῖς δυΐ ἀδ5 
σαῖς σοβί. 

Ε 
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ΚΑ4. Ἔστω σοι τοῦτο, ὦ Σώκρατες, οὕτως, ἵνα καὶ 
διαπεράνῃς τὸν λόγον. 

ΣΩ. Καὶ ἐπὶ τοῦτο ἄρα, ὡς ἔοικε, παρασκευαστέον 
ἐστὶ δυναμίν τινα καὶ τέχνην, ὕπως μὴ ἀδικήσωμεν. “ 

Κ44. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Τίς οὖν ποτ᾽ ἐστὶ τέχνη τῆς παρασκευῆς τοῦ 

μηδὲν ἀδικεῖσθαι ἢ ὡς ὀλίγιστα; σκέψαι εἰ σοὶ δοκεῖ ἥπερ 
ἐμοί. ἐμοὶ μὲν γὰρ δοκεῖ ἥδε᾽ ἢ αὐτὸν ἄρχειν δεῖν ἐν τῇ 
πόλει ἢ καὶ τυραννεῖν, ἢ τῆς ὑπαρχούσης πολιτείας ἑταῖρον 
εἶναι. 

ΚΑ4. Ὁρᾶς, ὦ Σώκρατες, ὡς ἐγὼ ἕτοιμός εἰμε ἐπαι- 
ῳ᾽ 

νεῖν, ἄν τι καλῶς λέγῃς; τοῦτό μοι δοκεῖς πάνυ καλῶς 
εἰρηκέναι. 

1ΧΥ]. ΣΩ. Σκόπει δὴ καὶ τόδε ἐάν σοι δοκῶ δὖ λέ- 
γειν. φίλος μοι δοκεῖ ἕκαστος ἑκάστῳ εἶναι ὡς οἷόν τε μά- 
λιστα, ὅνπερ οἱ παλαιοί τε καὶ σοφοὶ λέγουσιν, ὁ ὅμοιος τῷ 
ὁμοίῳ. οὐ καὶ σοί; 

ΚΑ... ἜΜμοιγε. 
ΣΩ. Οὐκοῦν ὄπου τύραννος ἐστιν ἄρχων ἄγριος καὶ 

ἀπαίδευτος, εἴ τιρ τούτου ἐν τῇ πόλει πολὺ βελτέων εἴη, 
( φοβοῖτο δήπου ἂν αὐτὸν ὁ τύραννος καὶ τούτῳ ἐξ ἅπαντος 
τοῦ νοῦ οὐκ ἄν ποτε δύναιτο φίλος γενέσϑαι; 

ΚΑ... Ἔστι ταῦτα. 

[5810 Α] 4. ἀδικήσωμεν: 80 ἀϊΐε 
[ἱεθοτ!οἴοσαης. 6. σᾶποη θδννο- 
ἰδ πῸ89 νογϊαηρί ἀδικήσομεν. Ἀοοῖ 
85. Κτ. δ4, 8, ὅ, Ψ,εὶ. ἀ. Κν. Απ}. 

9. ἑταῖρον. Οοννυδηη] σου Αὐε- 
ἀγαοῖκ νοὴ ἀδν Ῥαγίοϊίθ ἰπρς (ἀδ 6 Υ 
ΔΌΘΝ ἑταιρεῖαι), ννῖδ Αροὶ. 31Α 
ὑμῶν τῷ πλήϑει ἑταῖρος. 

[Β] 11. Ὁρᾷς κτΕ. Απὐεάγαοῖκ ἄσΥ 
Ετουάς, ἀδδε8 ϑοκγδαίεβ, ἄδθῃ Κὶ. βο 
οἷ πηρογη ὑπὰ πϊς ἘΝ Ιἀογείγοθθη 
ΖΒ. Π͵6η πῇ π5δ(6, ἰδπὶ δυσἢ οἷη- 
π|δὶ 5ΔΠ2 88 ἀεπ Ηδγζθη δρτίοἰί. 
Ὀίθβο Απϑοίομ ἰδ( ἀδ5 4, τπὰ Ω εοϊ- 
Π6Γ Οδάδηκεπ πὑπὰ Βεβίγεθαπρθη, 
νη]. 418 Α. 

Οάρ. ΟΕΧΥῚ. 1ὅ. ἕκαστος ἑκάστῳ 
Ὀεζοϊομβηοί Κοῖπθ πη οδοϊγᾶπκίς Ἀ6- 
εἰρτοοΐϊίδι, Βεῖάθ εἰπά ἴῃ πηθαϑι 1 π|π- 
ἴε΄ Βοἀουίυπρ 2 ἔδβεοη, υνῖα ἄλλος 
ἄλλῳ; ἴγα πέθογα Βεβϑιϊ πη ηρ 6Γ- 
Πα θη δἷς ἀυγοι ὁ ὅμοιος τῷ ὁμοίῳ. 

ὄνπερ οἵ παλαιοὶ λέγ. 05 ἄἀεῖη 

Μονυπογροβοηάδη Ζὰ ογρᾶπσοη. ας 
ϑργθοννοτι δι βοῖνγ αἷι. ϑοδο 

ΟἸΟΡ Καοηηΐ ὁ. Οά. ΧΥ͂ΙΙ, 5918 
ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς 
τὸν ὁμοῖον. ῬΙαίοη πιδολῖ δέϊον ἀδ- 
νοῦ Οοθτγδυον. 80 Ῥγοίδρ. 387 Ὁ: 
τὸ γὰρ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ φύσει συγ- 
γενέρ ἐστιν. ϑγιροδ. 196 Β: ὃ γὰρ 
παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, ὡς ὅμοιον 
ὁμοίῳ ἀεὶ πελάξει. γε. 314 Β: 
τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ἀνάγκῃ ἀεὶ 
φίλον εἶναι, υπά. ἰῃ εἴννδα νογᾶῃ- 
ἀογίο ότι Ῥμδοᾶτγ. 240 Ο: ἥλεκα 
τέρπειν τὸν ἥλικα. 

19. Οὔκ οὖν ὅπου κτέ. ὕεδον ἀΐο 
Μεγδίηάδυπς ἀθε Ῥαγίοῖρα πιϊξ εἶναι 
5. Κα. δ, 8, 1. 6 Ἀοϊάδη Αἰἰχῖ- 
Ὀαΐο ἰγθίθπ 45 νν]ἱοπεϊο Βοδβέϊηι- 
πθησοη Ζὰ τύραννος. Απὲ ἀΐεδοι 
ὈοΖίοιι! δἷο, υνΐα τούτου, 80 δυσὶ 
τούτῳ, 80 ἀδε5 τι δύναιτο ἀδ86 ϑαυῦ- 
Ἶοοί δε εἴτις. .. εἴη τὰ οηΐπθῆ- 
δ ἱδί πὰ Ὀεὶ φίλος ἀΐο ραεβῖνο 
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ΣΩ. Οὐδέ γε εἴ τις πολυ φαυλότερος εἴη, οὐδ᾽ ἂν 
οὗτος᾽ “καταφρονοῖ γὰρ ἂν αὐτοῦ ὁ τύραννος καὶ οὐκ ἄν ποτε 
ὡς πρὸς φίλον σπουδάσδειεν. 

ΚΑ... Καὶ ταῦτ᾽ ἀληϑῆ. 
ΣΙ. Μείπεται δὴ ἐκεῖνος μόνος ἄξιος λόγου φίλος τῷ 

τοιούτῳ, ὃς ἂν ὁμοήϑης ὦν, ταὐτὰ ψέγων καὶ ἐπαινῶν, 
ἐθέλῃ ἄρχεσϑαι καὶ ὑποκεῖσϑαι τῷ ἄρχοντι. οὗτος μέγα ἐν 
ταύτῃ τῇ πόλει δυνήσεται, τοῦτον οὐδεὶς χαίρων ἀδικήσει. 
οὐχ οὕτως ἔχει, 

ΚΑ... Ναί. 

ΣΩ. Εἰ ἄρα τις ἐννοήσειεν ἐν ταύτῃ τῇ πόλει τῶν 
νέων, τίνα ἂν τρόπον ἐγὼ μέγα δυναίμην καὶ μηδείς μὲ 
ἀδικοῖ, ἡ αὐτή, ὡς ἔοικεν, αὐτῷ ὁδός ἐστιν, εὐϑὺς ἐκ νέου 
ἐθίζειν αὐτὸν τοῖς αὐτοῖς χαίρειν καὶ ἄχϑεσϑαι τῷ δεσπότῃ, 
καὶ παρασκευάξειν ὅπως ὅτι μάλιστα ὅμοιος ἔσται ἐκείνω. 

οὐχ οὕτως; 
ΚΑ... Ναί. 

Σ. 

δυύνασϑαι, ὡς ὁ ὑμέτερος λόγος, ἐν 

Βεαοοίοθηρ νογνι οσί. Εΐη βοϊοδου 
Ἰεϊοίοσ Ῥδοϊδ6] ἀθν ϑυἼ]θοιθ ἰδὶ 
Ὀκϊ ἀἄδῃ ΑἸΚογα πἰοδῦ πιΐπ θυ 8]5 
μοὶ Ηοιμδῦ σαπ2Ζ σοννδηη οι, 6 ὮΓ 
νίοἷς Βεϊερίε!α ἥπάδη εἱοῖ Ὀοὶ Χο- 
πορἢο. 
«ἷ} ὅ. ἄξιος λόγου φίλος ρεϊιῦτι 

δαὶ Ῥγδαϊοαὶ λείπεται. ΑπάοΓΘ 
ἔδαποα πδοῖὶ ἀογ Ναίυγ ἀογ βσ΄δοια 
86 Ἐτουσπᾶς 4685 Τγγδππαπ, δυσὶ 
ὝΘΏΠ δἷα 68 οἷππιἃὶ σοῦ ογρθμβθηὰ 
δοΐῃ δβο θη, πἰονῖ ἰπ Βεῖτδοδι 
κοπιπιοη. 
δ. ταὐτὰ ψέγειν καὶ ἐπαινεῖν 

ννΐο τοῖς αὐχοὶς χαίρειν καὶ ἄχϑε- 
σϑαι εἰπα ἀΐε δυδΖζογοη ΝΜογκιναία 
εἰοΐοοῦ ἔγου πἀβομ αι σπογ Οἰαθΐη- 
ΤᾺ ἢ 3. τὺ 413 Α. ΑΔ] οι δ Πΐπᾶ 
(54:1, 20, 4): ἑάεπι υοἱϊοα αἰφιε ἰάεπι 
ποῖϊε, οα ἀδπιιπι ἤγπια απιϊοϊίζία 68ῖ. 

1. ὑποκεῖσθαι ἴῃ ἀδτ βοπβῖ εἷος 
δον μη] οθβοθ Βεάευϊθπρ “ὙυπίοΓ- 
ἐμπὶν δεῖμ᾽ ἰδὲ ραννᾶμ!, ὑπὶ ἀδ8 
Ἐππεννταϊσεηάθ ἐγ οἴπθη ἔγοϊθῃ 
Μϑδμα Βογνογζαμβοῦθμ. δρὶ, δῦοῃ 
Κυϊΐζου 68 Ε: ὑπερχόμενος δὴ βιώσει 
πάντας ἀνθρώπους καὶ δουλεύων. 

1. 8. χαίρων ἀδικήσει. 1088 
Ραγιοῖρ ἀγἄοκι ἀΐε Εοἰρσε δυθ: δΥ 

τῇ πόλει διαπεπράξεται. 

ννῖγὰ Κοὶπα Ετουαάθς ἀᾶγᾶθ ἤᾶῦθδῃ 
οὐδγ 65 νυἱγὰ ἴπ δοιίθοις θά κοι - 
ἤθη, ἀ. ἧι. δ΄ νυ ϊγά πίοι ἀπροβίγαίι 
ἵβπ θεἰεἰαΐρει. ΨψΙ, Απερ. 769: 
ἀλλ᾽ οὐ, τόνδ᾽ Ὄλυμπον, ἴσϑ᾽ ὅτι 
χαίρων ἐπὶ ψόγοισι δεννάσεις ἐμέ, 

11. Εἰ ἄρα τις. θεῖ ΕΔ}, νυθίομβη 
ϑοκγαίθβ δῃπὶππῖ, ἀἰοηΐ ηἴολδε Ὀ]οβΖ 
ΖΌΓ Βοϊεοθαπρ ἀεῖ πιογδαοδαιξ, 
δοπάύδγῃ Ζαϊσῖ δυσὶ (ἴπ αοροηδβδῖΖ 
20 ἀθιι ϑοτγνν τίθη Οδρ. 40), ννεϊοῖα 
απννγάϊσοη ἀπὰ δι 526 σοι Ζ͵6]6 
ἀδγ Εὐγζίθοαπρ Ζὰ βείζοη βεΐθῃ, νυθῃπ 
ἄἀδγ Βεβ:2 ἀεγ Νίδοϊνι 'πὶ ϑίδαις ἐδ 
Ἡδυρίζίο!] [ἂν ἄδθπ Νίδημπ ννογάσῃ 
80}, -- Βοιμου Κοιϑννογίν ἰδί 416 ἀϊ- 
γεοῖς ΕὌΥπι ἀεγ ΕὟδσεα πδοῖι ἄδπὶ 
οἰη]εϊίοπάσι ϑδΐζ: ἔδυπου ἀΐο γογ- 
Κἄγζυαηρσ ἀστοὶ Αὐδδββαπς οἷπθ8 ἀδΓ 
Ῥτγοίδϑβὶ8 ἐπιβργεοβεπάθη ΝΟΒιδδίΖοδ, 
εἴννᾶ: γνοίη ἂν ὅτι. 8. Κι. θὅ, ὅ, 
14. ὕεῦον πη] ϊς ἢ 6 Ψψεγκάγζαηροι 
ἵπι μαᾶῖ. 8. Ζαπιρί 8 1772. 

ν ταύτη τῇ πόλει 8. τὰ 408 ΚΕ. 
18. ἡ αὐτή: ἀδτδοῖθα ἀπά ἱκοΐη δη- 

ἄεγεγ δἰ8 ἀδῖ οὔβη ( (ὃς ἂν ὁμοήϑης 
ὧν κτέ.) Ῥοζθϊ οἰ μείθ, δ 1 ἢ ἃ. 8υνν. 
[ΕἸ 19. ὁ ὑμέτερος λόγος : ἀ68 Καὶ - 

{πκ|686 απὰ Ῥοΐίοϑ. 

ὃ 

3 - ἐ Α Ἁ Α 3 “- , [4 ᾿ Οὐκοῦν τουτῷ τὸ μὲν μη ἀδικεῖσθαι καὶ μέγα κὶ 
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ΚΑ4. Πάνυ γε. 
ΣΩ. ἾΔ4ρ᾽ οὖν καὶ τὸ μὴ ἀδικεῖν; ἢ πολλοῦ δεῖ, εἴπερ 

ὅμοιος ἔσται τῷ ἄρχοντι ὄντι ἀδίκῳ καὶ παρὰ τούτῳ μέγα 
δυνήσεται; ἀλλ᾽ οἶμαι ἔγωγε, πᾶν τοὐναντίον οὑτωσὶ ἡ παρα- 
σκευὴ ἔσται αὐτῷ ἐπὶ τὸ οἵῳ τε εἶναι ὡς πλεῖστα ἀδικεῖν 
καὶ ἀδικοῦντα μὴ διδόναι δίκην᾽ ἢ γάρ; 

ΚΑ... Φαίνεται. 
ΣΩ. Οὐκοῦν τὸ μέγιστον αὐτῷ κακὸν ὑπάρξει μο- 

χϑηρῷ ὥντι τὴν ψυχὴν καὶ λελωβημένῳ διὰ τὴν μίμησιν τοῦ 
δεσπότου καὶ δύναμιν. ΄ 

ΚΑ... Οὐκ οἷδ᾽ ὅπῃ στρέφεις ἑκάστοτε τοὺς λόγους 
ἄνω καὶ κάτω, ὦ Σώκρατες" ἢ οὐκ οἶσϑα ὅτι οὗτος ὃ μὲε- 
μούμενος τὸν μὴ μιμούμενον ἐκεῖνον ἀποκτενεῖ, ἐὰν βούλη- 
ται, καὶ ἀφαιρήσεται τὰ ὄντα; 

ΣΩ. Οἷδα, ὠγαϑὲ Καλλίκλεις. εἰ μὴ κωφός γ᾽ εἰμέ, 
καὶ σοῦ ἀκούων καὶ Πώλου ἄρτι πολλάκι: καὶ τῶν ἄλλων 
ὀλίγου πάντων τῶν ἐν τῇ πόλει ἀλλὰ καὶ σὺ ἐμοῦ ἄκονε, 
ὅτι ἀποχτενεῖ μέν, ἂν βούληται, ἀλλὰ πονηρὸς ὧν καλὸν κα- 
γαϑὸν ὄντα. 

ΚΑΜ4. Οὐκ οὖν τοῦτο δὴ καὶ τὸ ἀγανακτητόν; 
ΣΩ. Οὐ νοῦν γε ἔχοντι. ὡς ὁ λόγος σημαίνει. ἢ οἴει 

ὅ. ἐπὶ τὸ οἵῳ τε εἶναι. ῖοδβε 
Οοπεδαύθης ἰιδίίς δἰ οἷι ἱπὶ ΘΟ ἐβργᾶσῃ 
οἷς Ῥοΐοβ Βογδυβροβίθ . ὕὕεθον οἵω 
υπὰ ἀδικοῦντα κὸὰ 492 Β (1517, 18). 

[5811 ΑἹ 10. καὶ δύναμιν Καπη ἴῃ 
ἀΐδβον Ῥεγυϊπάσηρ πον ἀΐε δὺς ἀδΓ 
Νδοβδηπιαπρ ἀθ5 Οεδίοίονα (Ὧν ἀδη 
ΕὙδ ἃ ἀοδεοίθδη ἐγν Δο δθπ66 Νίδοϊι 
ὕ]}πτγθοῖ σὰ ἐπὰν Ὀαἀδυίοη. 8. ἀδπ 
κεῖτ. ΑΝ. 

11. ὅπῃ στρέφεις. Ὀΐς Ῥειάσῃρ. 
ἀϊε ἀδα Θεβρυδοῖ δσεποππιθη. ἰβὶ 
ΚΑΙ ΠΚΊΘ5 νυ ϊοάον ὑπογνναγίεὶ δολοῖι 
ἴεη. Εἶν ᾿ἰᾶϊς δἷο ἄγ νι απ κεἰ ὶ οὶ 
ξοιπδοῖῖ. Ὧδε στρέφειν ἄτω χάτω 
(νεῖ. τὰ 481 Ιλ ἀᾶςξ Ηϊη- υπὰ Ηετ- 
ννοηδη ἀν  οτίος υπὰ Βερειὶ ἴθ. 50 
ἀδε5 ἰἣν ϑδῖππ 'π8 (ἰδροηιδοὶ ἐπὶ 
δομίδρι. ννὰγ εἰη Ηδιυμιειᾶςκ (ἐγ 
ὑγίδιικ. Υε!. αϊπνά. ὅτ 1): ὥσπερ 
οὗ ἀγαϑοὶ ὀρχησταὶ διπλὰ ἔστρεφε 
τὰ ἑἐρωτηματα περὶ αὐτοῦ, 

18. ἐὰ» βούληται. γε (Πεῦγδυοῦ 
ἀε5 δ οὐίος ξοῖξι, ἀδεὲς ἀϊς Ἐγτογίο- 
γυην ἐδε ϑδοκτγδῖος δον ἀδη ἴὐηῖοτ- 
δενϊοὰ νοῦ βούλεσθαι πὰ δοκεῖν 

(Ὁ. ΧΧΙΙΠ () τευροῦδιῖον νῶσ. Βν 
δεῖ θδι ἰᾶ5δι ἴἢπ ἀδῆοῦ ἷπ ἀδγ Απὲ- 
νυογὶ ἐδ! θη. , 
[Β] 15. εἰ μὴ κωφός γ᾽ εἰμέ: ἰοὶι 

πιῶ 5916 Ϊὰ δοῃδί ἰδὺὺ βεῖα. Καὶ. Ργοῖ. 
49 Εὶ καλλιστον --- εἰ μὴ μαίνομαΐξ 
γε. Ζ. 5. 65. .8ὺ Β. 466 Ο υ. ἃ. δι. 

18. ἀποκτενεῖ μὲν κτέ. ναὶ. ΡΙας. 
Ἀρὶς ο. 90: Ἵγις ἐπὶ τὴν σεραγγά- 
λὴν πορευόμενος, ὡς εἶδέ τενα τῶν 
ὑπηρετῶν δακρύοντα καὶ περιπα- 
ϑοῦντα, -- παξδαί με, εἶπεν, ὦ 
ἄνθρωπε, κλαίων. καὶ γὰρ οντῶς 
παρανόμως καὶ ἀδίκως ἀπολλύμενος 
κρείττων εἰμὶ τῶν ἀκαιρούντῳν. 

ὅ0. καὶ τὸ ἂγ. καί εὐἰδᾶϊε οἷδο 
ϑιοϊδεγυης, ἀον Ατεκοὶ ἱπάϊνϊ ἀπ 8}}- 
εἶτ, δα]. Αροὶ. 31 ἃ κα τὰ ἔναν- 
τία. ὲγ δῖ: ντοϊξ σοί! ες, ἀδ55 
ἀΐοδοῦ ΓΠιικῖδηὰ ἐϊς ϑοδιπαςῖν αἱἰἀοτί, 
ἰει ἀἷος δοῦδι βξοιδὰο ἀδε Ε' πὶ- 
μότοπάςε δὴ ἀδγν ὅδονο. -- Κ. 
ναογβοῖσῖ εἰς ἴῃ ἀΐϊο ϑϑεὶα ἄθεοι, ἀδγ 
[τόςῖι ἰοϊάοι, δὺεε ιοἷϊ εἶπον ἀδσ 
δυρο το Αδυβεοσζθρσ ἀθε Αεὶβ 
ἔδιης νἱἀογερτεοποπάςει Ερπηοῃξ. 

ὅ 
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δεῖν τοῦτο παρασκευαξεσϑαι ἄνθρωπον, ὡς πλεῖστον χρόνον 
ξῆν, καὶ μελετᾶν τὰς τέχνας ταύτας, αἵ ἡμᾶς ἀεὶ ἐκ τῶν 
κινδύνων σῴζουσιν, ὥσπερ καὶ ἣν σὺ κελεύεις ἐμὲ μελετᾶν 

, τὴν ῥητορικὴν τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις διασῴξουσαν. 
ΚΑΜ. Ναὶ μὰ 44 ὀρϑῶς γέ σοι συμβουλεύων. 
ΤΧΥΗ. ΣΩ. Τί δέ, ὦ βέλτιστε; ἡ καὶ ἡ τοῦ νεῖν 

ἐπιστήμη σεμνή τίς σοι δοκεῖ εἶναι; 
ΚΑΜ. Μὰ ΜΔ οὐκ ἔμοιγε. 
ΣΩ. Καὶ μὴν σῴξει γε καὶ αὕτη ἐκ ϑανάτου τοὺς ἀν- 

ἐπιοτήμης. 
10 ϑρώπους, ὅταν εἰς τοιοῦτον ἐμπέσωσιν, οὗ δεῖ ταύτης τῆς 

εἰ δ᾽ αὕτη σοι δοκεῖ σμικρὰ εἶναι, ἐγώ δοι μεί- 
ξονα ταύτης ἐρῶ, τὴν κυβερνητικήν, ἢ οὐ μόνον τὰς ψυχὰς 
σῴξει, ἀλλὰ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ χρήματα, ἐκ τῶν ἐσχά- 
τῶν κινδύνων, ὥσπερ ἡ ῥητορική᾽ καὶ αὕτη μὲν προσεσταλ- 

15 μένη ἐστὶ καὶ κοσμία, καὶ οὐ σεμνύνεται ἐσχηματισμένη ὡς 
ς ’ ΄ , 3 ᾿ 323. κ ’ 

ὑπερήφανον τι διαπραττομένη, ἀλλα ταῦυτὰ διαπραττομένη 

Αϑμπ ον Αρο!οάοτυβ ἷπ ἀδὺ ἄδπι 
Χεπορίοπ δεϊροίθσίδβπὀ Αροϊορίε 
ς 28: "4λλὰ τοῦτο ἔγωγε, ὦ Σ., χα- 
λεπώτατα φέρω ὅτι ὁρῶ σε ἀδίκως 
ἀποϑνήσκοντα. τὸν ὃ “λέγεται κα- 
ταψήσαντα αὐτοῦ τὴν “πεφαλὴν εἰ- 
“τεῖν, Σὺ δέ, ὦ φίλτατε ᾿Απολλόδωρε, 
μᾶλλον͵ ἂν ἐβούλου μὲ ὁρᾶν δικαίως 
ἀποθνήσκοντα: 

1. ὡς πλεῖστον γρόνον ξῆν. ὉὈϊΪ6 
Αποῖοδς ἀ69 Κα ἰκΚἰο5 ὑδγαδί δυΐ 
εἶπογ οθογβομᾶίζαηρ ἀ68 ζθῦαπδ. 
ίοδοδ υυνἱψὰ δἰἷβ ἀδ5 ῃδοϊιδίς σαὶ δη- 
Ὁβϑῖθπ ππὰ ἀδγαπι, ννυοὶ! δἷς ἀδ8 
δὕδη γοίϊίοῖ, νυϊγά ἀογ Εἰνοϊονὶκ οἷπ 

Βοδον γι Συ σοβοΒτίεθεη, ϑόκτδ- 
(65 Ζεῖσί, ἀδ45 νἱοἰθ ἀπάογε Κὔπϑιθ 
ΔαΟΝ ἀἴοβ6 106 Αὐέσαῦθα οὐ ἰ6π, πὺΓ 
δυΐ ΓΤ ΠΥ 1Ὼ Οοδϊείο, πηὰ ἀΐδβα 
Ιὔβδοη ἀδηπ ἰπ ἀογβοίδοη  εἶ86 
βεβομᾶίζι τνυογάεπ.0 [πὸ ἀμη οΠ γ 
Ῥνοΐβα οὐγκιᾶγι εἷος βΘοκγαίθα ἴῃ ἀ6Γ 
Αροὶ. 88 Καὶ ΕΗ 

[0] ὅ. συμβουλεύων 80}}1652{ 5'οἢ 
8η ἀϊο εάβ ἀεβ ϑοκύ. δη. νυὶὲ οἵϊ 
πη Απίννογίεη. Υ]. [δοῖ. 191 Ε΄. 
ἐν Κτ. ὅθ, 8, 7. 

ΟΧΥΙΙ. 10. τοιοῦτον --Ξ 
τοιοῦτ᾽ τι. 88 τὶ [Ἃ6} οἵξ ἴη 
Βοσμαη νεγυϊηάσπρσοη. ῃψ)ὰὰβ πίον 
τοιοῦτον τὺ νογβίοδοη, εγσίθί βἰοἢ 
88 ἄδπι ψογϑυβρβμδπάβδη ἐκ ϑανα- 
του σῴξει. Ὀδτδι8 δ οἴῃ Δ] σα πιεῖ - 

ἌΘΓογ ΒορΥ , οἴννδ κίνδυνος, τὰ 
Θη ηϑἤπιθη. ὕέεῦον οὗ π80ῃ τοιοῦτον 
8. τ 466 Β (44, 4). 

[ἢ] 12. τὰς ψυχάς. Ἀθη Απε- 
ἀγυοῖς, ἀον ἀθπὶ 6θ6η απἀ ἀδν 8466 
φοπιθῖ Πβομ Δ ΕΠ ΟΣ ΖυΚοπιηΐ, Ὀγδθομί 
5. ἴον βοβογ ζῇ δς ἱπὶ Θερεπβαί 2 
σώματα, ἀδπιὶςξ Κεὶπ Οσυϊ δυ6ρε- 
50] οββθῃ Ὁ] οἷδε, 485 πἱομι ἀΐο ϑίθαοτ- 
Καπβὶ δ8ο ραΐ ννῖο αἷς ΒΠΘΙΟΡΙΚ θ6- 
νΥδ γα. ἶΘ δοβογζιδέία Αϑδίομί 
τοῖσί δἰον ποῖ ἴπ ἀδγ ψεγθίπάπηρ 
οὐ μόνον --- ἀλλὰ καί. νεἰοῖα ἀΐθ 
(εροπβιᾶπάς ἴῃ οἷπον ἀδγ συἱοίβϑα 
Βομδίξυηρ (5, 477 Β Ο) ρογδάς ϑηϊ- 
δεδεηξεδείζίεη Ογάπαυηρ Ζεῖρί. χρή- 
ματα ππὰ σώματα ὈΣ1ὰ6η οἷς οἴπθῃ 
Οερεηδδίζ τν]6 'πὶ δευϊδοῆεη “αυΐ 
υπά ΒΙαι᾽, νυδητεπὰ σώμα υαπά ψυχή 
ἰῃ ἀἴδεοῦ, Βοάοαίπησ Ζυβαπιποῃρα- 
Ὠῦτγοι ννῖς “161 πυπὰ [66 η.᾽ 

14, προσεσταλμένη: κἷεῖ ἴῃ ἀξ 
ἢν σου ιγοπάθη ϑ'οἤγαηκοπ ογἢαϊ-. 
ἰ6π4, ἀΔ ΘΓ Δασργποἶ 5105. ΝΌΟΝ οίνν ἃ 5 
εἰᾶτκου ἰδί συνεσταλμένος, 2. Β. 
Ιβοογ. Ῥαῃδίμ, 5. 280: ἄπήει φρονι- 
μώτερος γεγενημένος καὶ συνεσταῖ- 
μένην ἔχων τὴν διάνοιαν (πἰἰΐ ἀ6- 
τι ΐσοπι 3 ̓Πη). 

16. Ζα ἐσχηματισμένη͵ νεῖ. ΒορΆ, 
268Α: ὡς ἀγνοεῖ ταῦτα ἃ πρὸς τοὺς 
ἄλλους ὡς εἰδὼς ἐσχημάτισται (νν88 
ΕΓ βῖοιι. σονᾶταρί Ζὰ νυνἼβ56}). 

Ο 
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τῇ δικανικῇ. ἐὰν μὲν ἐξ Αἰγίνης δεῦρο σώσῃ, οἶμαι δύ᾽ ὁβο- 
λοὺς ἐπράξατο, ἐὰν δὲ ἐξ Αἰγύπτου ἢ ἐκ τοῦ Πόντου, ἐὰν 

Ε πάμπολυ. ταύτης τῆς μεγάλης εὐεργεσίας, σώσασ᾽ ἃ νῦν 
δὴ ἔλεγον, καὶ αὐτὸν καὶ παῖδας καὶ χρήματα καὶ γυναῖκας, 
ἀποβιβάσασ᾽ εἰς τὸν λιμένα δύο δραχμὰς ἐπράξατο, καὶ αὐτὸς ὕ 
ὁ ἔχων τὴν τέχνην καὶ ταῦτα διαπραξάμενος ἐκβὰς παρὰ 
τὴν ϑάλατταν καὶ τὴν ναῦν περιπατεῖ ἐν μετρίῳ σχήματι. 
λογίξεσϑαι γάρ, οἶμαι, ἐπίσταται, ὅτι ἄδηλόν ἐστιν, οὔστινάς 
τε ὠφέληκε τῶν συμπλεόντων οὐκ ἐάσας καταποντωθῆναι 
καὶ οὔστινας ἔβλαψεν, εἰδὼς ὅτι οὐδὲν αὐτοὺς βελτέους ἐξ-- ἴὸ 

512 εβίβασεν ἢ οἷοι ἐνέβησαν, οὔτε τὰ σώματα οὔτε τὰς ψυχάς. 
λογίζεται οὖν, ὅτι οὐκ, εἰ μέν τις μεγάλοις καὶ ἀνιάτοις νο-᾿ 

1, τῇ δικανικῇ δαρῖὶ 8. Βιἰαίϊ τῇ 
ῥητορικῇ, ννοὶ! σογαάο ἀΐθβα ΑΥὐὶ δηὶ 
Ιηοἰδίθῃ ἀδγ Μεγρίεϊσθαν Βδαυπι 
Ὀϊοίοι. 

δυ᾽ ὀβολούς. )ὲν ΟὈοΐοΒ μα ἀδθη 
ὙΥοΥΝ ππροίδγ οἷο ΟΥΟΒΟἢ 6Ώ8. 
1)}16 Ῥγοῖδα ννᾶύθη ἀδιιθσ βϑὴγ ὈΠΠῸ, 
νΘΏΠ, νυνὶ ἀδ8 Ε᾽οἰδοηάς ζοὶσί, ἀδ8 
ἘΔΙνσοϊΪά δὺ8Β Αορσγρίθη πὰ ἄδαι 
Ῥοπίυβ (οἴποῦ οπηδηϊη σοί ἤδη 
ΕΔΓ [ἂν οἷῃθ σδῆζθ Εἰ μι 16 πιϊΐ 
Οορᾶοκ ΠῸΣ σννοὶ Ὀγδοῆπηθπ οὐδὺ 
2 ΝΟ] ατγοδβοίθη Ὀεοίτυρ. 

ὡ, ὕενον ἐπράξατο (φποιιίδομοῦ 
οὐοΓ ει ρ βοΐ ΓΑ Αοσ.) 8. συ. 68.110, 2. 
νεὶ. 2. 4844 (08, 8 δ. ἀ. Ε)). 

[Ε] 4. αὐτόν ἱπι ἀεοπβαῖζ 2ὺ ἀδγ 
ἘΔ (Ραγβοπθη πὰ ϑ'Δο. 6 η) ἀδΓ 
Ηδκν ἀεγβείδθη, Αὐυζία [6 ηἀ 1δὲ ἃ δτὶ- 
δεη8 αἷς Βοϊδαηίοϊὶρο ἀογ αορεπ- 
δοἰδηάθ, δοννὶα ἀδγ ΡΙυγδ 18 γυναῖκας, 
ἀδθγ δυΐ Αβδεϊπηιἰδϊΐϊοη Ζὰ θογαβθη 
Βομοΐϊηῖ, Ἰϑοοῖ δὶ ἀδγ ΡΙαγα ἷδ δἷ8- 
νυ ῖ θὴ ΠῸΓ αἷμα υὙϑγϑ  σοπιθί ΘΠ 646 
Βοἀουΐαηρ, 2. Β, θεῖ ΕἸσοππδπιδῃ. 
νει. Χο, Απδῦ. 1Π| 2, 81. 

ὃ. παρὰ τὴν ϑάλατταν. ες 
ϑιθυδγπδπη ᾿πϑος 65 δἷδο πίοξί, 
ννῖα ἀεγἦ Βοάπονυ, ννϑίσμοῦ τπιδρ] οἰδὶ 
Ὀοϊοῦια ῬΡῬΙδίζε δυΐβυσμς, τἀπὶ δἱοὶι 
τοὶ βοῖηοῦ Καπεῖ Ζὰ δγἄβίθη. 

Ἴ. ἐν μετρίῳ σχήματι Ὀδξαϊοΐι οί 
ἀϊς ἅυ5Ζογο Εὐγεοδβοϊπαηρ πδοῖ ΤΊδοΣϊι 
υπὰ Βαϊίαπρ 88 οἷῆς Ὀθοβομδίἀθπε 
(νδ] οὔεπ προσεσταλμένη), νἱοἰ εἰσι 
ἧἱπι σοροημδαίζ Ζζὰ ἀογ Οδυυομηβμοῖί 
ἀ658 Οογρίδβ ἴῃ οἰποπι ΡγαηκΚαονναπὰθ 
δυίζαίτείοη. 5, ἃ. Εἰπὶ. ςὶ ὅ, σα. ἀ. Καὶ. 

8. λογίξεσϑαι. . ἐπίσταται: πᾶ- 
τατον πἰςοο οὔθ ἰπι Εγηδί ροιμοῖης 
υηὰ πἴοδί οὗπα ἱγοιίδοῖο ΝΟΡΘΏ δ Ὁ- 
δον σοδασί. -- δὲ ῬὙεοδιϑοῖ 68 
Τεοαρυβ ἱπ ὠφέληκε υπὰ ἔβλαψεν 
ϑοδεῖϊπί δβοΐπεν αγτυπὰ πον ἐπ ἀδγ 
Οεορτγδᾶσολ! οἰνκοὶί ἀογ ΕὌΓπι ξὰ δ Ό6Πη. 

οὔστινας. ὠφέληκε κτέ. οτπ ποτὶ 
δι ἀδβ Εἰνδηροιΐααι νοῖὰ Αογβογεΐδ. 
ννῸ 68 μοϊδζί: συμφέρει αὐτῷ ἔνα 

. .καταποντισϑῇ ἐν τῷ πελά- 
γει τῆς θαλάσσης. ., 

[512 ΑἹ 12. λογέξεταε ὅτι οὔκ. 
Ὁ Νεραϊίοη ογδείγθοκίι δον δῃὲ ἀΐο 
δδηΖε Ρογίοάθ, ἀϊθ ἴῃ οἰβοπι ὅοβ68- 
882 β'οἂ οδηζννϊοῖο!.. ἨΔ ἀἷο θα 468 
Ἠδυριρ ! οάονγ Ὀγροίποίίδοδο ϑ'δῖξο 
οἰπά, 80 ννϊγά ἴῃ Βοϊάδη μέν υαηὰ δέ 
βονν οἷ! ἀθπὶ ϑογάο- δἱβ ἀεὶ Νίδοξ- 
βαΐ2Ζ δθεϊὶροίασι. 846 εοτβίο ΟἸϊϑὰ ὧδε 
Οεροηδαίζοβ υυἱγὰ πὰρ ἀοθ85 Οδϑηίγα- 
βίθα νναῦοθπ νογϑηροϑοδίοκο υπὰ ἱὰὰ 
Ὀευίβοιοπ ρονεδιη ον ἱπ δαθογάϊ- 
ηἰτίεν Εοτι δαοροάγδοκι, τυδηγοπὰ 
ἀδ86 Ηδυρίρενν!ομς ἀ6Γ Απμδδβο δυῖ 
ἀδ8 τυνοὶϊϊα ΟἹϊθὰ ὑπὰ ΖννΔΓ διρί- 
ΒΆΘΒΠΟΝ ἀσβδθη Νδομδαὶς {8}, Υ αἱ. 
σὰ Αροϊορ. 28 Ε: ἐγὼ οὖν δεινὰ 
ἂν εἴην εἰργασμένος, εἰ, ὅτὸ μέν 
με οἵ ἄρχοντες ἔταττον, οὔς ὑμεῖς, 
εἴλεσϑε ἄρχειν μου, τότε μὲν οὔ 
ἐκεῖνοι ἔταττον ἕμενον -- τοῦ δὲ 
ϑεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγὼ φήϑην τε 
καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῦντα μθ 
δεῖν ξὴῆν --- ἐνταῦϑα δὲ φοβηϑεὶς 
ἢ ϑάνατον ἢ ἄλλο ὁτιοῦν πρᾶγμα 
λίποιμι τὴν τάξιν. Μαε!. κὰ δ02 Β 
ι. 409... 
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σήμασι κατὰ τὸ σῶμα συνεχόμενος μὴ ἀπεπνίγη, οὗτος μὲν 
ἄϑλιός ἐστιν ὅτι οὐκ ἀπέϑανε, καὶ οὐδὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ ὠφέ- 
ληται᾿ εἰ δέ τις ἄρα ἐν τῷ τοῦ σώματος τιμιωτέρῳ, τῇ 
ψυχῇ. πολλὰ νοσήματα ἔχει καὶ ἀνίατα, τούτῳ δὲ βιωτέον 

δ ἐστὶ καὶ τοῦτον ὀνήσει, ἄν τε ἐκ ϑαλάττης ἄν τὲ ἐκ δικα- 
στηρίου ἄν τε ἄλλοθεν ὁποθενοῦν σώσῃ ἀλλ᾽ οἶδεν. ὅτι 
οὐκ ἄμεινόν ἐστι ξὴν τῷ μοχϑηρῶ᾽ κακῶς γὰρ ἀνάγκη ἐστὶ ξῆν. Β 

ΤΧΥΤΙῚ. Διὰ ταῦτα οὐ νόμος ἐστὶ σεμνύνεσϑαι τὸν 
κυβερνήτην, καίπερ σῴξοντα ἡμᾶς" οὐδέ γε, ὦ ϑαυμάσιε, 

10 τὸν μηχανοποιόν, ὃς οὔτε στρατηγοῦ, μὴ ὅτι κυβερνήτου, 
οὔτε ἄλλου οὐδενὸς ἐλάττω ἐνέοτε δύναται σῴξειν᾽ πόλεις 
γὰρ ἔστιν ὅτε ὅλας σῴξει. ’ὕὦ -“ μή δοι δοκεῖ κατὰ τὸν δικανι- 
κὸν εἶναι; καίτοι εἰ βούλοιτο λέγειν, ὦ Καλλίκλεις, ἅπερ 
ὑμεῖς, σεμνύνων τὸ πρᾶγμα, καταχώσειεν ἂν ὑμᾶς τοῖς λό- 

16 γοις, λέγων καὶ παρακαλῶν ἐπὶ τὸ δεῖν γίγνεσθαι μηχανο- 
ψ 4 . “- ’ 

ποιούς, ὡς οὐδὲν τἀλλά ἐστιν ἱκανὸς γὰρ αὐτῷ ὁ λόγος. 

Φ Ὕ . 

9. ἄϑλιος ὅτι οὐκ ἀπέϑανε. ὈὨίεεο. 
Απεϊσδιε (εἰς δύιον Ὀοΐ Ρίδίοι 6Γ- 
γοῦ; 2. Β. ἴῃ ἀδθπ Βὔοσθογι νοπὶ 
ϑιαδίο ὑπὰ νοῦ ἄδθη Οεβείζοη. Υε. 
Κείίοη 47 Ὁ. Ἐ: ἐὰν διολέαωμεν (τὸ 
σῶμα) ἄρα βιωτὸν ἡμῖν ἔστι διε- 
φθαρμένου αὐτοῦ; Ουδαμῶς. 8υ- 
Κειδίοβ κηῦρειἄ δύσι ἀογί 416 φ]εἰοῖα 
Ἐτνγνᾶρυηρ θεν ἀδβ γογμδ! ηἷ5 6 Γ 
Βοοῖο κὰἪ ὀσξἀδηὶ 1εἶδα ἀδγϑῃ. 

δ. ὀνήσει. Ὀὶς ἀθου!εἔετία 1μοβατί 
ὀνήσειεν ντᾶτα οἷνπα εἷη Ὀεϊρείαρίοϑ 
ἂν βρτδομυνίἀγίρ, Ῥοοῖ νογάϊθπί ἀδ8 
Ἐαἰυγαπι ἀδη ογζυρ. 

86 ὁποθενοῦν: ΠῸΣ ἀδς Ε΄ 6] ἀ ἀδγ 
Θείδληγ ἰδέ οἷῃ ψογβοϊβἰ οάθηθβ δαὶ 
ἀΐοξοι Καηίδη. 

Οδρ. ΟΧΥΤΠΙῚ [Β] 8. οὐ νόμος 
ἔστί ἴπ ἀον Βεἀδυϊαπρ: 65 ἰδί πἱοδί 
Βεδποῖι. 

10. μηχανοποιόν, διι αί δη 
ἄδῃ Μογίοσι σοῦ σγοβζον Νδβο ίπθη 
ξ ἀδηκοη, αἷα Σὰν εγιποϊἀϊσαηρ 
τοῦ ϑιδάίοη νογνυναπάϊ ννυυγάδη. δίδη 
υνἱγὰ δὴ οἷπ θογαδ ιπίε5 Βοΐβρίο] δὺς 
ἂον Ζεῖῖ ἀδβ Ζνιοϊίοῃ ρᾳπίδομδη 
ΚΚγίοξες οὐἰμππογί, Ὀίοβου σοιεὲ ἀδ- 
ΒΟΥ υἱοΐδθῃ ΝΜίοπεοϊοπ ζαυρίοϊοῖ ἀδ8 
Ἰμοῦδη, ἀεγ ΒΠοίου ἱπῆπιοσ ΠῸΓ οἷη- 
φοἰ πθῃ. 

ὕενεν μὴ (οὐχ) ὅτι ἷπ ἀδῃ νϑῖ- 
ῬΙδίοῃβ δυδῆον. Ὠΐδιορο. ΤΠ. 

δοἸθάθποπ ϑιθ] υηρσοα 5. Κα. δ, 
14, 8. 

12. μὴ σοι δοκεῖ, Ὀΐς νου ἄδπὶ 
Εγαροηάδπ νογϑυδβεβαοίζί ἀπίνγοτί 
ἀε5 Και κΙεΒ νυῦγάθ ᾿ἰδαίθη νυῖθ 
οὔδη: Μὰ 4 οὐκ ἔμοιγε. Ὀξεῦεῦ 
ἀϊεβο ΕὙαροίογπι τυρὶ. στὰ Αροΐ, 96 
(66, 19) απὰ Βδπυπϊοὶμῃ Ῥαγιϊκοίη 
5. 302 ἢ. 

κατά τινὰ εἶναι νοτρ] οἱ σἢδΓ δοίη 
αἶἷΐ ]επδπάθαιη (δΔυΐ ἀΐδβοῖθα δίαυΐα 
δεϊιῦγεη). ἵρ!. Ζὰ Αροϊ]. 17 Β. 

14. τὸ πρᾶγμα βεῖη Οεδονδέι. 
καταχώσειεν: ξυάεοκοπ, 2. Β. πιϊΐ 

ῬΕΕΙ6η, ννῖο οὔγμοεγο. οὶ. ἨἩοτγοά. 
ὟΙ 32δ: ἐν τούτῳ σφέας τῷ χώρῳ 
ἀλεξομένους. .. κατέχωσαν οἵ 
βάρβαροι βάλλοντες. Ααῇ ἀΐεεο Β6- 
ἀδαίαηρ Καππη ἰθὺ πιΐΐ Βοζίϑμηα πρ 
δυῖ αἷς ὟΝ ατἴπιδδοϊίηοθη ἀθσ μηχανο- 
ποιοί Δηδεβρ[ 60 βοΐη: αἷβὸ δῦ τοῖς 
λόγοις: τὰὺπι ϑομιυννοῖίσοῃ Ὀτγίηροα, 
ἀδεγίδυθοη. 

[0] 16. λέγων οἶα ΟὈ͵]εοἰπδδίζ, 
νν 61} παρακαλῶν, ἀ6Γ δροοΐο! γα Αα8- 
ἄἀγυοκ, ἀΐα Οοπείγυοίοη Ὀοδεϊπιηιί. 
ΒεμΥ Κοηβυν ἢ ἴδί ἀδ5 δεϊσείασία 
δεῖν, ννοῖσιοθ δῦ Ζῇ λέγων τ: 
Ρᾶϑ8θῃ βοβοϊηί. Ζ. δ. νυρὶ. ἀϊ6 Αθ526- 
Ταηρ ἀ65 ΚΑΙ Κ|65 486 Ὁ. 

10. ὡς κτέ. 85. τὰ 509 Εὶ (171, 14). 
ὁ λόγος: ἀλδ ννᾶ8 δσ ζυγ Βεργᾶη- 

ἀυηρ βαρεῖ Καηῃ. 

12 
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ἀλλὰ σὺ οὐδὲν ἧττον αὐτοῦ καταφρονεῖς καὶ τῆς τέχνης τῆς 
ἐκείνου, καὶ ὡς ἐν ὀνείδει ἀποκαλέσαις ἂν μηχανοποιόν, καὶ 
τῷ υἱεῖ αὐτοῦ οὔτ᾽ ἂν δοῦναι ϑυγατέρα ἐθέλοις, οὔτ᾽ ἂν 
αὐτὸς τῷ σαυτοῦ λαβεῖν τὴν ἐκείνου. καίτοι ἐξ ὧν τὰ σαυ- 
τοῦ ἐπαινεῖς, τίνι δικαίῳ λόγῳ τοῦ μηχανοποιοὺῦ καταφρονεῖς 
καὶ τῶν ἄλλων ὧν νῦν δὴ ἔλεγον; οἶδ᾽ ὅτι φαίης ἂν βελ- 
τίων εἶναι καὶ ἐκ βελτιόνων. τὸ ὃὲ βέλτιον εἰ μή ἐστιν 
ὃ ἐγὼ λέγω, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἐστὶν ἀρετή. τὸ σῳῴξειν αὐτὸν 
καὶ τὰ ἑαυτοῦ ὄντα ὁποῖός τις ἔτυχε, καταγέλαστος δοι ὁ ψό- 
γος γίγνεται καὶ μηχανοποιοῦ καὶ ἰατροῦ καὶ τῶν ἄλλων 
τεχνῶν, ὅσαι τοῦ σῴξειν ἕνεκα πεποίηνται. ἀλλ᾽, ὦ μακάριε, 
ὅρα μὴ ἄλλο τι τὸ γενναῖον καὶ τὸ ἀγαϑὸν ἢ τοῦ σῴξειν 
τε καὶ σῴξεσϑαι. μὴ γὰρ τοῦτο μέν, τὸ ξῆν ὁποσονδὴ χρό- 

9. ἀποκαλέσαις “περνετΐεπάἀ 
ΒΕΠΠΘη" ν|ῖ6 ϑορῆ. Αἷδ5 127: τὸν 
τοῦ μανέντος κἀπιβουλευτοῦ στρα- 
τοῦ --- ξύναιμον ἀποκαλοῦντες. 80 
δοι Τδεδεί. 108 Ὁ: γαριεντισμόν 
τινα ἀποκαλῶν. ὶε διε! απ ἀ68 
ἀορρεϊίεπ οὔτε κεῖρσίὶ εἶπε Ὑεγβοὶο- 
Ὀυπρ, ἀϊο δίϊεν τουκοπιπιῖ, 

4. ἐξ ὧν Καππ [Ὧν ἐκ τούτων ἐξ 
ὧν (δυΐ ἀΐϊο ατἄπάε Ηἶη, δὺ5 πε οδεπ 
ἀπ ἀεῖπε Κυπεί Ἰοδεῖ) οὐδν [ὰτ ἐκ 
τούτων ἃ (δπξ ἀδε Ὠΐῃ, ντᾶς ἀὰ σὅπι 
μοῦς ἀεῖπεῦ Κυηδὶ 5δρϑῖ) δἰεϊ θῶ. 
8. Κι. δ1, 18, 7. 

6. οὐδ᾽ οτει Βοπιεγκοηβννεγίβες 
Αεγπάείου: δσίθιουν ἢ] νεῦχάσεϊ 
ἂὰ δεν. π9 ἢ. 8. γε. 

θὶὴὋ. εγθϊπάθπρ βελτέων καὶ ἐκ 
βελτιότων ἰδὶ θεῖ ἀεη Οτίδεσβε δε ἢ Γ 
σευγδυσθ! ον ἴα σαυῖοα υπά δ. ]1- 
δὴ δίηη. Γε]. Ρηδάν. 59426Α: ϑεῶν 
μὲν οὖν ἵπποι τε καὶ ἡνίοχοι αὐτοί 
τε ἀγαϑοὶ καὶ ἐξ ἀγαθῶν. 1,γεῖα5 

. Αδογ. 18: δοῦξον καὶ ἐκ δούλων 
ντα. δορὰ. ΡΒΙοκι. 381: πρὸς 

τοῦ κακίστου κάκ κακὼν Ὀδυσσέως. 
811: εὐγενὴς γὰρ ἡ φύσις κἀξ εὖ- 
»εἐνῶν. --- ᾿ὐεθτιγχοπβ ἰτιὲς Βου ἴα 
Δεν δεδδιίς ἠεν ῬΕΙ ἀεγεργαοδ δοτ- 
γοΥῦ, ἀεῦ ζυι ϊεοθεν ἀδγ οὔεη (ςδρ. 
38 41) εαἰπὶεκείίοο ΤὨδοτὶα υπὰ ἀεν 
Ἰεῖσὶ κοῦ ὙοΥξοδβοΐη Κοιδιπεπόδῃ 
γαχὶς ἀες Β δι! κ]ες θεβδίει. ἯἘΝΪε 

Ἶδεης δορἱδιϊδοι τεὶρεἰδιεγθο.. 50 
Ἰδῖ ἀἶοβο σ.δὴΣ ἴῃ ἄδῃ ἐγδάϊιϊοπεὶ! 
με! πϊεεδεν Βορυ ον Ὀείδηροη. 

[8]7. μη ἐστι:. εἰεδξα ἡ ἔστιν», νεθῖ] 
ἀεν Του δυΐ ὃ ἐγὼ λέγω ἰἴοξι. 

θατγαπι δυοὶι πίοδί τοῦτ᾽ ἔστιν, ννῖο 
εθεη ἴδ }}6 ποῖ ἀοτ ξιεια οἷ δουγδη- 
Κεηάεη ἴὐοθεν!ϊοίδσθπη ὅδ δίίοῃ 
Οτδπι δι Κεῦ δσοδονγίεθοβ υυϊγὰ, 

9. ὄντα δομ ϊεδεῖ δ'οἢ; δὴ ἀδα ὑεῖ 
σῴξειν δεάδοδιε ϑαδ]εοϊ. 

ὁποῖός τις ἔτυχε: βεὶ ὁ᾽ πὲ οὐδε 
δε οοδς, οἶπε Ἀαοκεῖοδέ δοΐ ἀΐα ἴῃ - 
πεῖο, βἰεἰἰοῖς Θα4}1 3: ἀε6 οποοδεη. 
φόγος Καπὴ ἐΐεδε Ο ετὶρεοβδίποα, 

υπὰ Ἠεογουεεϊξσαρ᾽ ὨΒ 80 ΒΕ 86- 
πδρηῖ πεγύεη, δα ΚΔ Ἐκ οα 66 αἷδ 
εἶπε δἰ π|ῖοδε Εοτάογαηξ δἰηδίοίῃς, 
πδοῖ ἀδα τὰ δίτοῦεη, ττῶδ ες ἔδεε 
ἀϊε εοῖε Μδπηπεξιαρεπά δᾶ. Βο- 
πε κοηδνεοτι ἰδὲ ἀΔ Ηἰπδετρίεϊίοα 
τοῦ ἀξ ρμευϑοη οβο ἱπ ἀδῃ δδοῖὶ- 
᾿ἰοδβο Αὐκάγοςξκ. 

19. γενναῖον νῶν ἴὰ Ψδίηπ ἀες 
ΚΔ! ἾΚ]ες εἶπ ϑοδ]σποτί. Κε!. 4856 
Ὁ. Ε. Θεεγαὰς ἀϊΐε [εἶοῦε Συπ. 
Πιι85., ᾿ἯΟ 65 δόδετε Ζϊεἶα οἰ, αἷσ 
Ζεϊεδοη εἰηεν ὑπεάΐϊεβ πηᾶ Κἰοῖη- 
"ἰσμοπ Οεσϊη παηρ δοβδεθεῖοα πτοσὰθ8 
νεὶὰ ἐς βἰεῖσἢ Ὡδοῦ ΠΕΣ Βαϊπεὶ χαὶ οὔ 
φιλοψυχητέον. . 
18 μὴ γὰρ τοῦτο αὲν, τὸ ζῆν κεέ. 

Αἢ ρα μή ς. εοπΐ. δε εξ εἷοῖ 
ἀεν δεῖς μοἶὶϊ βη ο. ἱβάϊα. ἰπ ὅδε 
Ῥνεῖθο δη. ἀδες δεὶ επειι ἐΐο Β6- 
Γυγεδίυπϑ εἰς δεῖ εἶβ :8 οσυιασίδ - 
ἀες Κτεϊρηὶδ, δεῖ ἀΐεθει δυῖ ἀΐε Απ- 
οὐκεθπῦθδ εοἶδεῦ Βεδδαρίπερ βΡο- 
χσίεδι. δὲν Ὀπεειεοβίεὰ ἱδὶ συβοῦγ 
ΤΟΙ ἔογιδιίοι δ]5 πυδιευΐδίον Βεάδα- 
ἰὰὴρ πᾶ ἰδεεῖ εἰςἂ εἴνεα ἴῃ ἔοίσο- 
ἀεν Ῥ εἶξε δυεθγῦεκεη :- Απὶ πάθ 
γεϊγὰ 66 δος ἀος Βεσδυεεῖο  ! εμ, ἀδδ6 

δ 
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ψον, τόν γε ὡς ἀληθῶς ἄνδρα ἑατέον ἐστὶ καὶ οὐ φιλοψυ- 
χητέον, ἀλλὰ ἐπιτρέψαντα περὶ τούτων τῷ ϑεῶ καὶ πιστεύ- 
όαντα ταῖς γυναιξίν, ὅτι τὴν εἰμαρμένην οὐδ᾽ ἂν εἷς ἐκφύγοι, 
τὸ- ἐπὶ τούτῳ σκεπτέον, τίν᾽ ἂν τρόπον τοῦτον ὃν μέλλοι 

ὃ χρόνον βιῶναι ὡς ἄριστα βιώη, ἄρα ἐξομοιῶν αὐτὸν τῇ πολι- 
τείᾳ ταύτῃ ἐν ἡ ἂν οἰκῇ, καὶ νῦν δὲ ἄρα δεῖ δε ὁμοιότα- 518 
τον γίγνεσθαι τῷ δήμῳ τῷ ᾿4ϑηναίων, εἰ μέλλεις τούτῳ 

ἀδ8 δάϊὸ υπὰ αυΐε οἰννὰβ ἃπάδθγοδ 
δι αἷ6 θεῖα 16 Ὀ6η ἐγ αἰίδη υπὰ οΓ- 
αϊΐο ννογάθη : ἀἄθηη πὶ πάις ὃ] εἶδέ 
686. Ὀδοὶ ἀογ Βοιδυρίῃηρ, ἀ885 εἰπ 
Ἡ ΘΈΤΟ δίδπη ἀΐο ΕΗ ἀοἰκδιο δου αἷς 
Ῥδῦον ἀδς [οῦεμα Ὀεὶ ϑεῖῖς δβοίζϑῃ 
πεῦδ8 πη Πθεγδυρί οἰοἢς δπὶ με ῦδπ 
δῆσθη ἀδγί υ. 5. νν. 

[Ε] 1. τόν γε ὡς ἀληϑῶς ἄνδρα 
θοσξίο δἰοἢ δυῖ αἀἷθ οι νου ΚΚ4|}}- 
'ΚΙο8 ροίμβαπε Αϑαβζογαπρ, 4885 ἀἷε- 
863 ἀνανδρον δοὶ, νυδϑγοηὰ σογδᾶς 
ἀαγὶπ ἀΐο ννυδῆγο ΜΙ πη οἰ Καὶ β' οι 
ξεῖΐσρί. ,ε!. Αροὶ, 88 Εἰ ἀαπὰ 89 Α. 
--- ἐατέον: νρὶ. 484 (΄ ἐάσας φιλο- 
σοφίαν. ἴθεδεν ἀϊε Οοπείγποίοη 8. 
5ὸ δ607 Ὁ (166, 58). 

3. ἐπιτρέψαντα -- τῷ ϑεῷ. Ὄϊε86 
ξοιίογροῦθηα Οεβίππαηρ δοννδῆχία 
ϑοκτναίοβ δοί ει Ὀεὶ δοϊπο 1,6 06Π6- 
δπᾶθ. Ὗα]. Αροὶ]. 41 ἢ: σύκ ἔστιν 
ἀνδοὶ ἀγαθῷ κακὸν οὐδὲν οὔτε 
ξῶντι οὔτε τελευτήσαντι, οὐδὲ ἀμε- 
λεῖται ὑπὸ ϑεῶν τὰ τούτου πραγ- 
ματα᾿ οὐδὲ τὰ ἐμὰ νῦν ἀπὸ τοῦ 
αὐτομάτου γέγονεν, ἀλλά μοι δῆ- 
λόν ἐστι τοῦτο ὅτι ἤδη τεϑνάναι 
καὶ ἀπηλλάχϑαι πραγμάτων βέλ- 
τιον ἦν μοι. 

ὕὍδτδθεν περὶ τούτων 8. Κα΄ 68, 831, 2. 
πιστεύσαντα ταῖς γυναιξίν. ὙΊ - 

Ταπι ἀἶοδο Απείομί σεογαάς ἀδη ὟΝ ὁ] - 
θότη Ὀαΐϊροϊεσί νυν κά, Καπη Ζννεῖίε!- 
παῖς ογβοποίΐηθη, 68 πεδία ἀδπῃ 
βοίοη ἀδηλ}5 Βγδυοῖ 8}|6΄ βοροθδπη- 
«ἴοη ΕἸοϊ εϊδίας, δἷβ ἄἀδσγθη Ἀδργᾶβθη- 
ἰ(Δηΐ Βΐννα Κα  ΠΚ|65 ρσεϊίεη Κοπηίθ, 
δοννθεδθη δοΐη, δοϊ οἷς δου ἤρθη 
86 οἴπθῃ Ἦ οἱ θεγσίδιυ ἢ Ζ ν6Γ- 
δροίίδη, νὺνῖθ ἴδῃ ἀδ8 ἄγ ἀἷδ βδρᾶίεγα 
Ζεῖς δῦ ἀ6γ Αδυβζεγυηρσ οἰ πθἢπιθη 
Καθ, νύν Οἴοοτγο ἷἱπ ἀδη Βῦ- 
ΟἾΟΥΙ ἀθ παίυγα ἀδογὰπι 1 20, ὅδ 
ἄεαι ΕἸρ᾿ σΌΓΘΟΓΥ 6116} 8 (ἀ6 586 η μεάθ 
Οἴοοσο πιϊξ ἀδῃ Ῥογίθη αἰη]εϊίοί: 
Ταυπι ῬΌ. βαάοσηϊονῦ βδαπεο, οἱ Ξεοϊἱοηί 

ἰεἰΐ 6. ᾳ. 8.) ἴχ ἄθη Μηπά ἰερί: Ηΐποὸ 
υοῦϊθ εαϑίϊίϊξ ρτέίπιιισι εἐἰϊα Γαῖα - 
ἐδ ποοοϑϑίϊαϑ8 φμαπι εἴμαρμ έ- 
νην ἀϊοϊδ, ιἱ, συϊαᾳιϊα αοοϊπαϊ, 
ἰάὰ ἐπ αεἴεγηα υεγὶαϊε οσαιιϑατιπιημε 
οοπίϊπμαϊίΐδοηςο ΠπΠιιχῖδβδεὲ ἀαϊοαϊζίϑ. 
φιαπίξ ατΐεπι λαεσ ρμδὶϊοδορλία 
αοϑἰϊπιαηα 68], οὶ ἑαπιφίαπι απ - 
οὐὐὲβ οἱ ἐἐδ φωυΐάεπι ἱπαοοίΐ8, Γαΐο 
οτὶ υἱἀεαπίμν οπιπΐα. Ἐπ 
ννυᾶγα βδοῖῃηἷίς οἷῃ ὈΪϊ(ζίογου ϑροίΐ ἴῃ 
[εΐπον Ῥ͵ εἷξα δυβσούγοκί, ννθηπ 8ο- 
Κγδίθβ βϑασία; Π᾿γ Βοομα  (Π! σοη Ἐοὶ- 
ρβεϊδίες Κῦὄππίοϊς νοῦ ἄθη ὮΙ ΌΘΓη 
ἰαγῆθῃ, πὐἱΐ ἀδγοη Απϑί ον αἴσῃ 068- 
56Γ 85 Πὰϊΐ ΘΌΓΕΥ 1, ΘὈΘΠδΙΒϑογῖο ἀΐα 
ατυπάκδιζε υπὰ Ηδηάα]υηρβννοΐβα 
νΆὮγο ΜΔ πη] Κοὶς γνογίγαρσθῃ. 
[)885 ἀΐς ΤΥ εἶδαν πιδὶιν δἷβ ἀΐς ΜΙ δη- 
ΠΕΡ ἀδ5 Αἰία --- αἰδο δᾳοίι νν]ο}] ἀδῃ 
αἰίοη Οσἰδυθεη --- θαννυδῆγαη, θοπιογκί 
ΡΙιδίοῃ δᾶομ Κυδίυ!. 418 Ο: αἵ γυ- 
ναῖΐπες, αἴπερ μάλιστα τὴν ἀρχαίαν 
φωνὴν σῴξουσι (νρὶ. (Οἷς. ἀ6 ογδί. 
ΠῚ 12, 45) Ὀοζάρ!ον ἀογ βϑργδοα. 
76 η6 Μογβίο ᾿ὰπρ ἡπάοὶ δἰ οἷι βο ὁ 
μεὶ Ηοπισ 1. ξ 488: μοῖραν δ᾽ 
οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναε 
ἀνδρῶν ἀπά κεϊίάει σοῦ ὨΙοΠίογη 
υπὰ Ῥγοβαίκαγση (2. ϑορὶι. Απίϊξ. 
1387. Ἠδετγοά. 1 91 --- πιϊῖ Αὐδάοῖι- 
ΠΌΠ 8008 δα ἀἴ6 Οίίοι ---) νἱϑ]- 
ἴδον ννυϊδάογῃοϊ!. ε!. Νᾶροϊβθαςι 
Νδοῖποι. ΤΉ θοὶ, ΠΠ| 8 5. 144 ἢ, 
ΡῬΙδίοπ δεοϊραί ᾿ᾶεϑὲ ϑοκγαΐοβ ἴπὶ 
Ῥμδβάοῃ 116 Α βαῦϑη: οὕτω περι- 
μένει τὴν εἰς "Διδου πορείαν ὡς 
πορευσόμενος, ὅταν ἡ εἰμαρμένη 
καλῇ. 

8. οὐδ᾽ ἂν εἷς: Κι. 94, 5, 3. 
4 τὸ ἐπὶ τούτω: παι 452 Ὁ (88,21). 
[618 Α] 6. καὶ νῦν δὲ ἄρα ἰεξίδε 

θεν ΖῈΓ Απνυνεπάπησ δυΐ ΚἈΙΠΚΙΘα 
πᾶ βοΐη εν δ] πὶ8 Ζαπὶ δι 6 ηἰβοἶ6 ἢ 
Βιααίο. ἴύθεοδεν καὶ... δέ (ἀπά Διο) 
8. ΚΥ. 69, 82, 10. 
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προσφιλὴς εἶναι καὶ μέγα δύνασθαι ἐν τῇ πόλει τοῦϑ᾽ ὅρα 
εἰ σοὶ λυσιτελεῖ καὶ ἐμοί, ὅπως μή, ὦ δαιμόνιε, πεισόμεϑα 
ὕπερ φασὶ τὰς τὴν σελήνην καϑαιρούσας, τὰς Θετταλέδας " 
σὺν τοῖς φιλτάτοις ἡ αἴρεσις ἡμῖν ἔσται ταύτης τῆς δυνά- 
μεῶς τῆς ἐν τῇ πόλει. 

παραδώσειν τέχνην τινὰ τοιαύτην, ἥτις δε ποιήσει μέγα δύ- 
νασϑαι ἐν τῇ πόλει τῇδε ἀνόμοιον ὄντα τῇ πολιτείᾳ εἴτ᾽ ἐπὶ 
τὸ βέλτιον εἶτ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον. ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. οὐκ ὀρϑῶς 
βουλεύει, ᾧ Καλλέκλεις" οὐ γὰρ μιμητὴν δεῖ εἶναι ἀλλ᾽ αὐτο- 
φυῶς ὅμοιον τούτοις, εἰ μέλλεις τι γνήσιον ἀπεργάζεσθαι εἰς 

φιλίαν τῷ ᾿4ϑηναίων δήμῳ καὶ ναὶ μὰ Δία τῷ Πυριλάμ- 
πους γε πρός. ὅστις οὖν σε τούτοις ὁμοιότατον ἀπεργάσεται, 

οὗτός σὲ ποιήσει, ὡς ἐπιϑυμεῖς πολιτικὸς εἶναι, πολιτικὸν 
καὶ ῥητορικόν᾽ 

1. Ὧὰ ἀδθν Ζιυβδιπιβδηδαηρ ἀδΓ 
ϑαϊζέραης ἰοῦ ϑἴννδβ νϑτυαἀθπηκοὶϊ 
δι, 80 νυ7ἱγὰ πιϊξ τοῦϑ᾽ ὅρα ννἱοᾶον 
δ ἀθη Απίδπρ ευγάοκρεοραηδθῃ. 

2. Ῥάγοῖ σοὶ καὶ ἐμοί νἱτὰ ἀδε 
οδίρα τομίοδα σέ ννϊδάθγ πιῖί ΝδοΙ.- 
ἀγαοκ δυΐδεποιππιθη ἴῃ ἘἈδοΚδίοδί 
ἀατδυῇ, ἀδδ8 εἶπεγ ἀδθῃ δπάδγῃ [γ 
βοΐὶῃθ ΤΠ εδοπεαπαίομί βονυϊπποπ ΥΥ]}]. 

ὃ. τὰς Θετταλίδας. δὶς ΤΊθ888- 
βοδδπ, ΕἸδαΘη ννάγθ ἴῃ ἀδγ Ζϑαυ- 
Ὀόγοὶ ππα ΟἸ πιο οτοὶ βοὴν θαννδῇ- 
ἄἀογί. 8.16 δίδμηάδη πιϊζ ἀοσγ Νδολί.- 
δοιιΐπ Ἠεοκαίθ ἴπ εγθϊηάηπρ. 8 - 
ΘΓ βοἢγῖθῦ πη ἰμηδη ἀϊς ΕΔ ρΚεὶς 
Ζι, ἀἄδη δῆοπα νοὶ Ηϊπιπιοὶ δὐποῖϊ- 
εη Ζὰ Κῦπποη, ϑϑίγερδβίδἀεθ βασί 
ἴῃ ἄθῃ ὕϑοΪΚοα ἀθ5 Ατἰδίοριι. 749 :’ 
γυναῖκα φαρμακέδ᾽ εἰ πριάμενος 
Θετταλὴν καθέλοιμι νύκτωρ τὴν 
σελήνην κτέ. Ναὶ. Ηοται. Εροὰ.Υ΄Υ͂ 
4: ᾳιας 8ἰήεγα εχοαπίαΐα υο66 
Τἠμεδβαῖα ἱμπαπιφιο οοοῖο ἀονὶρίϊ. 
Βαίαν τἄοϊιίε δἷο. δῦὺ ἀΐο αδέίπ. 
ϑυΐάδε βαρί: ἐπὶ σαυτῷ τὴν σελή- 
νην καϑαιρεῖς᾽ αἷ τὴν σελήνην κα- 
ϑαιροῦσαι Θετταλέίδες λέγονται τῶν 
ὀφϑαλμῶν καὶ τῶν παίδων (ἀπάδγο 
[μεϑατγί ποδῶν) στερίσκεσθαι. εἴρη- 
ται ἐπὶ τῶν ἑαυτοῖς τὰ κακὰ ἐπι- 
σπωμένων ξε παροιμία. 

4, .᾽ δουσῖς φιλτάτοις: αἷΐξ ΕΠη- 
δαΐρι ἀϊΐρ ἡμιοδείδα; να! 1|. ὃ 161. 

με μεδρτπρ! 6 Βεοαάδθαίπηρ ἀδ8 
. ἷφξ πἰοθς ρσαῃζ ογἰοδοιθη. 8. 

Κι. ΠῚ 2. 5. 68, 18,1. 2. δε [ωἰουϑῖ6 

΄ 

τῷ αὐτῶν γὰρ ἤϑει λεγομένων τῶν λόγων 

ἴει ἴον ἀἰς ϑ60]6 πὰ ἄβθγθῃ ἀφετή. 
80 δυσὶ ΡῬτοίδρ. 814 Α: ὅρα, ὦ μα- 
κάριε, μὴ περὶ τοῖς φιλτάτοις κυ- 
βεύῃς καὶ κινδυνεύῃς. --- θὲΥ Αὔο- 
ἀτγυςκ αἕρεσις δρὶοϊ δαΐ ἀδε καϑαι- 
ρεὴῖν ὃπ. ὕδθονυ ἀδα Αδγηάοίοη δ. 
ζὰ 460 Β (28, 18). 

ὅ. ὁντινοῦν ἄνϑρ. νεοἷδί δαΐ ἐϊς 
γευβργθοδβαπρβοηῃ ἀεβ Οονρίδα τοῦ 
ἀδγ Ἀποίουϊκ σζυγῦοκ. 

[Β] 9. μιμητήν. Ψεχείο!απρ ἱδέ 
ἷος πίον πορίϊο: ἀδθὴπ πηεὶ(ξ- 
᾿Ἰίεῖο9 Τὰ πδοὶ δαβζϑῃ ἷἱδι οὶ 
δἰ ἰομος θαοϊππαηρ ἵπι Ιππογα πα- 
πῦρ! ϊο. ΔΙ πιὰ88 76π6 Αδβ- 
Ἰοἰκοῖς ἀϊο οἶσοης Ναίυν (αὐτοφυῶς) 
ἐγστοϊίοα. 

11. φιλίαν τῷ .. ὃ.: νεῖ. δᾺ2 Ὁ 
υ. Αροϊ. 804: τὴν τῷ ϑεῶ ὑπῃηρε- 
σίαν. Κι΄, 48, 12, 4. 

καὶ ναὶ μὰ Δία τῷ Πυριλαμ- 
πους. 5. τὸ 4810. Ἠΐϊοι αϑοδὶ 
ἀΐο Εὐυνυδηηαπρ ἀΐο8θ6 θοίιο8 οἷπϑα 
δαγκαβιϊδοιθη ΕἸ οί, 

18. πολιτικὸς εἶναι. θὰ ἀΐοδε 
γοτία νοῦ βοϊ δὶ γογβίδπάδῃ νυῦσγ- 

εἰ δέ σοι οἴει ὁντινοῦν ἀνθρώπων ὃ 

10 

ἄἀδπ, 50 ἰϑί ἀΐθ δυβάγοκίομο ϑοίσαρ ἡ 
πιὶς 5{1115 {ἰδ  γ ΑΘδι ΕΠ Κοὶδ Σὰτ 
Βείοηθπης ἀον Ιἀδηεἰᾶς 469 ὕαη- 
80868 ππὰ ἀε5 ΕΙ͂ΟἾ 68. 

[0] 14. τῷ αὐτῶν γὰρ ἤθει λε- 
γομένων. νει. Ῥοπιοδίϊ. ΟἹ, {1 10: 
ἀλλ᾽ οἶμαι μέγα τοῖς τοιούτοις ὅπ- 
ἄρχει λόγοις παρ᾽ ἑκάστου βού- 
λησις, διόπερ στον ἁπάντων σεὶν 
αὐτὸν ἐξαπατήσαι᾽ ὃ γὰρ βούλεται, 
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ἕκαστοι χαίρουσι, τῷ δὲ ἀλλοτρίῳ ἄχϑονται᾽ εἰ μή τι σὺ 
ἄλλο λέγεις, ὦ φίλη κεφαλή. 
Καλλίκλεις ; 

λέγομέν τι πρὸς ταῦτα. ὦ 

ΠΧΊΙΧ, ΚΑΛΜ. Οὐκ οἶδ᾽ ὅντινά μοι τρόπον δοκεῖς εὖ 
ὅ λέγειν, ὦ Σῴκρατες᾽ πέπονθα δὲ τὸ τῶν πολλῶν πάϑος᾽ οὐ 
πάνυ σοι πείϑομαι. 

ΣΩ. Ὁ δήμου γὰρ ἔρως, ὦ Καλλίκλεις, ἐνὼν ἐν τῇ 
ψυχῇ τῇ σῇ ἀντιστατεῖ μοι ἀλλ᾽ ἐὰν πολλάκις ἴσως καὶ 
βέλτιον ταὐτὰ ταῦτα διασκοπώμεϑα, πεισϑήσει. 

10 δ᾽ οὖν, ὅτι δύο ἔφαμεν εἶναι τὰς παρασκευὰς ἐπὶ τὸ ἔκα- 
ἀναμνῃσϑητι 

στον ϑεραπεύειν καὶ σῶμα καὶ ψυχήν, μίαν μέν, πρὸς ἠδο- 
νὴν ὁμιλεῖν, τὴν ἑτέραν δέ, πρὸς τὸ βέλτιστον, μὴ καταχα- 
ριξόμενον ἀλλὰ διαμαχόμενον. 

μεθα; 
ΚΑ... Πανυ γε. 

3 “- 3 μ᾿ ἐ ς ᾽ 
οὐ ταυτὰ ἣν ἃ τοτὲ ὠριξο- 

ΣΩ. Οὐκ οὖν ἡ μὲν ἕτέρα, ἡ πρὸς ἡδονήν, ἀγεννὴς 
καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ κολακεία. τυγχάνει οὖσα᾽ ἦ γάρ: 

ΚΑΜ. Ἔστω εἰ ᾿βούλει σοι οὕτως. 

τοῦϑ᾽ ἕκαστος καὶ οἴεται, τὰ δὲ 
πράγματα πολλάκις οὐχ οὕτω πέ- 
φύυκεν. 

ῶ. ὦ φίλη κεφαλή. "“Ττδαῖΐοβ 
Ἠαυρί᾽. Ραϊιδοίϊδοια Απητεάθ, ἀδΓγ 
Βοπιογϊδοιδη ϑργδοῖα δηίίθθηι (1], 
9. 381 ἃ. ἃΔ.). εῖ. δυοῖν δορὶι. Οεά. 
Τ. 960: ὦ φέλτατον γυναικὸς 1ο0- 
κάστης κάρα ἃ. ἃ. ϑι. 

Οδρ. ΧΙΧ. 4. δῖ. ες ἀδ6 8ο- 
κυδίος μαί ἴἤγο ἩΥγκυηρ Ὀοὶ Καὶ}}- 
ΚΙ65 ποθ νει! 1. Ὀοοῖ Ὀοδπάεσι 
Ε΄ βίον ἠοοΐ ἰπ ἄδπιὶ Ζυδίαπαά 468 
ΟΠ ννδηκοπδ τυνϊδοθη Ζννοὶ ἴΠοθοῖ- 
Ζεουσυηρθη. 66 πδοϊείο Ζ͵εὶ ἀδε 
ϑοϊκτναιοιοη ΑΙ ΚΟ Κ ἰδ 68, ἀἷ6- 
868 (ἀδε ἀπορεῖν) π΄ ἄεπι ΜΘ Βοἤ θη 
Βογυογζαγυίθη, ΄᾽6 [οδἰ6 ἴεῦοτ- 
Ζουσυηρ δὶ οχϑί Ζ.ε] οἶποὺ οἵξπια ]}- 
ξοὺ Εγότίοσυπρ ἀογδοίθθη ΕἾΑΡΟ, 
τυραυγοῖ ἀΐοβοῖθα νοη νου  οάθῃθῃ 
δοίίοη δεϊοδυσμίοῖ μὰ οἷπ αταυπά- 
δαΐξ δἰ ̓ ἰδοὶ τς Ὀοίοθι σι ννϊγά, Μρ], 
Ῥμδοάοη 89 Ο ὕδεν αἷς ατάπάς ἀδγὺ 
μισολογία. 

ὅ. τὸ τῶν πολλῶν πάϑος, ἄδδβε 
δἷὶο πιο, ννῖθο ϑοκγαίθαι δὔδη 
δᾶξζίε, ΠΌΥΣ σογπ ἰόχοῃ, νν᾽8 ᾿ἤγϑ 

ϑίηπο δηίδρτίοδί, απὰ οὐ ροινογάθη6 
Απϑϊοδπίοῃ δυοῖὶϊ Ὀδββουογ ΕὔἸπδιοιί 
πἰοπί σογη Ζαπι ΟρΙΟΥ Ὀγίηρεη, ἀ6- 
ΟΓ βοιι ννδηκοπαὰ δ]εΐθοη, ννῖο Νδποη 
(Μίϑι. 96 Ο) βαρ: ὕπερ οἷ πολὶοὶ 
πέπονθα᾽ τοτὲ μέν μοι δοκοῦσι, 
τοτὲ δὲ οὔ. Ἰὐεδτίσοπε ἴδει ἀΐο Οἴδεη- 
Βογζί σίκοὶς ἀ66 Κι "1165 Ὀδμθγκαη- 
ννεγίδ ρσοροπῦθονγ δβαΐθοσῦ ἔγεγθη 
γεγβίοοκίμοῖι, ὕδθθος ἀδα Αδγιά. 
Ζ2Ζὰ 480 Β (28, 18). 

[Ὁ] 9. ἀναμνήσϑητι δ᾽ οὖν εμᾶ- 
πδὶ θροῦν πδοῖ οἴ ποπὶ ἰδησέτγοη ἔῦχ- 
ἙΟΌΓΔ6. Εν ρει δυΐ ἀδε Οδεργᾶοὶι 
οἷς ΟαοΥρίδθ 464 Β ΕΥ̓͂, κυγδοϊ.. 

10. ἕκαστον ἰδεῖ Βαθ͵εοοϊ νου 9ὲ- 
ραπεύειν. 

11. πρὸς ἡ. ὁμιλεῖν 80} 16621 εἱοὶ 
δροχαρϑίϊβον. δὴ μέαν 86. παρασκ. 
8ῃ, μῇ καταχαριξ. 8π ἀδ8 ὑεὶ ὁμι- 
λεῖν, ννοϑ]οῖθβ δυοῖὶὶ Ζῇ πρὸς τ. β. 
σεμοτι, Ζὰ ἀδηκοης ἀπρθοείϊπιίς 
500). αὶ, δὰ 612 ἢὉ (178, 9). 

[Ε] 18. εἰ βούλει, υἷα ὅ14 Α εἴ 
σοι ἥδιον, ἰὔρι ΚΑ ΠΕ Κ]6 5 ΐηΖυ, ἀπὶ 
δ'οἢ ΓΙ δεῖὶπε Ῥασδοῦ ζῖι χβθσυίγεῃ, 
ἘΠ νυϊγὰ πἰσί 8419 εἰβηογ δίς δῃ- 
δοδοῖθη, Εδθοηδο εἰ θέλεις. 
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ΣΩ. Ἢ δὲ γε ἑτέρα, ὕπως ὡς βέλτιστον ἔσται τοῦτο, 
εἴτε σῶμα τυγχάνει ὃν εἴτε ψυχή, ὃ ϑεραπεύομεν ; 

ΚΑ44. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Ἶ4ρ᾽ οὖν οὕτως ἐπιχειρητέον ἡμῖν ἐστι τῇ πόλει 

καὶ τοῖς πολίταις ϑεραπεύειν, ὡς βελτίστους αὐτοὺς τοὺς 
πολίτας ποιοῦντας; ἄνευ γὰρ δὴ τούτου, ὡς ἐν τοῖς ἔμπρο- 
σϑεν εὑρίσκομεν, οὐδὲν ὄφελος ἄλλην εὐεργεσίαν οὐδεμίαν 

614 προςφέρειν, ἐὰν μὴ καλὴ κἀγαϑὴ ἡ διάνοια ἢ τῶν μελλόν- 
τῶν ἢ χρήματα πολλὰ λαμβάνειν ἢ ἀρχήν τινων ἢ ἄλλην 
δύναμιν ἡντινοῦν. ϑῶμεν οὕτως ἔχειν ;: 

ΚΑ. Πάνυ γε, εἴ σοι ἥδιον. 
ΣΩ. Εἰ οὖν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους, ὦ Καλλίκλειρ, 

δημοσία πραξαντες τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ἐπὶ τὰ οἶκο- 

1. Ἡ... ἑτέρα: Ἐΐη6 ἀδ ἡ πρὸς 
ἡδονήν δηίδρτθομδπὰθ Ἔκίἀτοπάδ 
Αρροϑπίίίζου δῦ εἶδον πίοι πο. υνϑηαΐσ. 
ἀδ ἀἷς Βεζίθμαπρ 5ἰοἢ δ8 δ08 
ογρὶδι. Δ5ς [δι ἰδηάς αγθαπι Καπη 
ἀθβ Ῥδγδ 6] πιὰ ννοροῦ ΠῸΓ 88 
ἄθῃ τσνογῃογροεβεπάθεη ῬΦογίθδῃ Ἂἀ68 
δ ΚΥ. δητποιμηδη νυθγάθη, [50 τυγ- 
χάνει οὔὐσα, τὰ ννα]οἴεπι ὅπως. 
τοῦτο ἀἷο ἄδαι ἀγεννὴς. . κολακεία 
δηϊβρτθομθηάθ Ετρᾶπσυπρ ὈΪά ει; 
ΑΪδ80: ἰδ ἀάγδαῇ ρου ον οί, 4885 ἃ. 5. 'ν. 
Ι 6 Εαραηπρ ἰδὲ, ννὶς δίζον, εἷπ8 
056. 
ὅ. ϑεραπεύειν. Ὅδγ [πῆηϊἰν ἰοὶ 

20 ὑοδι πίθον Βοζοϊομβηαηρ ὃοὶ- 
οί ρι, πδοϊιάδπι ἀ85 ἀε ϑ'ππὸ πδοὶ 
ἄαζα φεομότίρα ΟὈ͵δοὶ ρτγοϊθρίϊδον 
Ὀογαῖϊί πὶ ἀδπὶ νοῦ. δαιϊῖ, γογθυη- 
ἄδι ἰδέ. Υε!. Κεῖς. δ2 Β: ἐπιϑυμέα 
σε... ἄλλων νόμων ἔλαβεν εἰδέναι. 
Κι, ΟἹ, 6, 8. 

6. ὡς .. ποιοῦντας δομίϊεαζὶ ,(αἰϑ 
Οοττοδι) δἰοῖ οροχοροίδοῖ δῃ οὕτως 
8δη. ΥρΙ, ῬΒδοα. ὅ9 Α: σχεδὸν τι 
οὕτω διεκείμεϑα, ὁτὲ μὲν γελῶντες, 
ἐνίοτε δὲ δακρύοντες (απτιοϊίᾳ οΓ- 
Κιᾶγι θεοὶ Κι, δ9, 1, 7) υπά Αροϊ. 
88 Α τὰ τοιοῦτος. ῥῖδ ϑιοι απὸ ἀ68 
οὕτως, ννοϊοθ5 ἀδπι δ πη παοῦ Ζὺ 
ϑεραπεύειν σομογί, ἰδέ ἀυτγοῖῦ ἀἷδ 
σᾶπηζε Οοείδίίπης ἀ65 ϑαίΖεβ ρ6- 
Ὀοίεπ. 6 Οαδϑὰβ ἀθβ Ῥαγίϊοῖρϑ 
τἱονιίες οἷ παοἢ ἀδπὶ Ὀδὶ ϑεραπεύειν 
2 ἀεπκοπάδη ϑυδίεοί ἡμᾶς. 

[514 Α] 8. ἐὰν μή οτἰδαίογε ἀδο 

ἄνευ δὴ τούτου. ὕδεθον εὐρίσκομεν 
8. ἄδθη Κεῖί. Απῆδηᾷ. 

διάνοια ἰδὲ ἀΐα ἵπηογο ἘδδιϊρκΚοὶί 
ἀεν ϑϑοίθ δ βίοι -- ἰμγ θη ΚΘΩ, 
ἀδίον δυδὰ οι [ἂν Ὠοηϊννοῖδα, (6- 
ϑηπυαηρ, ὰ δορὰν δεῖ βο οι ΐη 
δουγδθποῦῖ. 

12. Εἰ οὖν παρεκαλοῦμεν. Ῥατοῖ 
οἰπθθ Απαϊορίθοπ δαοδὶ ϑοῖγαίθδ 
Ζῇ Ζεΐβοη, ἀδ88 ἀΐδ δίβαἰβπιᾶπηΐϊδονα 
Τρδυσίκεϊς γογβϑοιϊθάθπο Μογβίαυΐδη 
γογδυδδοίζί ὑπὰ ἀδ885 ἀεΥ δηροϊοπάθ 
ϑιδαίβπιδηη εἶπον Ρυἄξαηρ ἴπ Βοζαξ 
δυΐῖ δοΐης ΒιΪάσηρ πὰ νογδιδϑο θῃ - 
ἄδη [μοϊδίαπροι 50}}{6 παίογζοθϑῃ 
ννογθη ἴθ Οερσοηδδίζ Ζυγ ῬΊδχίκ 
ἀδ5 δἰμββθπίβομθη ϑίδδϊθ. Υρί. Ργο- 
ἴαρ. 819 Ὁ: ἐπειδὰν δέ τι περὶ τῆς 
πόλεως διοικήσεως δέῃ βουλεύσα- 
σϑαι, συμβουλεύει αὐτοὶς ἀνιστά- 
μενος περὶ τούτων ὁμοίως μὲν τέ- 
κτων, ὁμοίως δὲ χαλκευςσκυτοτόμος, 
ἔμπορος ναύκληρος, πλούσιορ πένης, 
εἐνναῖος ἀγεννής, καὶ τούτοις οὐδεὶς 

ἐπιπλήττει ὃ ὅτι οὐδαμόϑεν μαϑὼν 
οὐδὲ ὄντος διδασκάλου οὐδενὸς 
αὐτῷ, ἔπειτα συμβουλεύειν ἐπι - 
χειρεῖ, 

18. πράξαντες. Ὠῖεδθ6 [,οβαγί ἀκ Γ 
Ὀοοῖοη άδοδν. οἷδί εἶποη συΐδα 
Βίπῃ, ννθππ ἤδη ἄθῃ Αογίδι νοῦ 
ἀοπι ΕἸπιγοίθῃ ἴῃ ἀἴς ὙΥΪΡΚΙ ΟΝ Κ οἷς 
ψογδίθμς, ννὶθ ἡγησάμην “1ο ἔδδβίθ 
ἀΐδ Απϑίομι’ πϑῦθη ἡγούμην τἰοὰ 
βορίς ἀΐο Απεαῖοιι). 8. Κι, ὅ8, ὅ,1 
ἃ. ἢ. Επ ννᾶνγθ ἄδηπ ἀδββοῖθθ δῦϑ8.- 
εοάτδοκέ, νυὦΐο πδίοϑη Ὁ ἰη ἀθηὶ δηΐ- 
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δομικά, ἢ τειχῶν ἢ νεωρίων ἢ ἱερῶν ἐπὶ τὰ μέγιστα οἰκο- 
δομήματα, πότερον ἔδει ἂν ἡμᾶς σκέψασθαι ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ 
ἐξετάσαι, πρῶτον μὲν εἰ ἐπιστάμεϑα τὴν τέχνην ἢ οὐκ ἐπι- Β 
στάμεϑα, τὴν οἰκοδομικήν, καὶ παρὰ τοῦ ἐμάϑομεν; ἔδει ἂν 

δ ἢ οὔ; 
ΚΑ4. Πανυ γε. ι 

ΣΩ. Οὐκ οὖν δεύτερον αὖ τόδε, εἴ τι πώποτε οἰκὸ-- 
δόμημα φκοδομήκαμεν ἰδίᾳ ἢ τῶν φίλων τινὶ ἢ ἡμέτερον 
αὐτῶν, καὶ τοῦτο τὸ οἰκοδόμημα καλὸν ἢ αἰσχρόν ἐστι; καὶ 

10 εἰ μὲν ξὐρίσκομεν σκοπούμενοι διδασκάλους τε ἡμῶν ἀγα- 
ϑοὺς καὶ ἐλλογίμους γεγονότας καὶ οἰκοδομήματα πολλὰ μὲν αὶ 
καὶ καλὰ μετὰ τῶν διδασκάλων ὠκοδομημένα ἡμῖν, πολλὰ 
δὲ καὶ διὰ ἡμῶν, ἐπειδὴ τῶν διδασκάλων ἀπηλλάγημεν, οὕτω 
μὲν διακειμένων νοῦν ἐχόντων ἦν ἂν ἱέναι ἐπὶ τὰ δημόσια 

16 ἔργα᾽ εἰ ὃὲ μήτε διδάσκαλον εἴχομεν ἡμῶν αὐτῶν ἐπιδεῖξαι 
οὐκοδομήματά τε ἢ μηδὲν ἢ πολλὰ καὶ μηδενὸς ἄξια, οὕτω 
δὲ ἀνόητον ἦν δήπου ἐπιχειρεῖν τοῖς δημοσίοις ἔργοις καὶ 
παρακαλεῖν ἀλλήλους ἐπ᾽ αὐτά; φῶμεν ταῦτα ὀρϑῶς λέγε- 
σϑαι ἢ οὔ; 

ΚΑΜ. Πάνυ γε. 
ΙΧΧ. ΣΩ. Οὐκ οὖν 

δρυϑοβοπάθη Εἰ }|]6ὰ ἀπγοὶ ἐπιχειρή- 
σαντες δημοσιεύειν. αδαυγοῖ ννῖγα 
ἀογ βοιγίίι ἴῃ ἀδΔ5 ὁπ 16 6 Ό6η 
815 οἷα Ὀογεῖϊί πηίογποπιπιοποῦ ὃ6- 
κοϊοπηθί, νυδηγοπά ἀΐθ σανν μη 1οἷ 6 
Τ,εβαγὶ πράξοντες ἱπη δἰβ εἰπθη δγεῖ 
ΒοδΑὈδουσίοθη ογϑοδβείποη [δ88.. --- 
ον ραγιϊιϊνο Οεποίϊν τῶν π. πρ. 
ννἱϊχὰ υἱοεσεγ, δἷβ τἰς δι πραξ. 
(Εν. 47, 1δ, 8), 61 ννϑἰ οἴνοπι δὺ Ὀ6- 
ἀευϊυπρεῖίος εἰᾶπάθ, πῖῖ ἄξει [0]- 
δοπάδη νου θαπάεδῃ, πὶ δυδζυάγίίοΚαη, 
ἐἰδεβ σοῦ ἄδθῃ νογβοβἰ δάθηθη 6εῖΐε- 
δοπδοϊίδη ἀν Βειπδιϊσυην Ζυπδοϊιβί 
εἷἶη 6 ἴπδ Αὔὑρα ρσοίαθ8ϊῖ ννϊγά. --- 
δημοσίᾳ πρ. αὐϑοϊιιῖε--: δημοσιεύειν. 

1. ἢ τειχῶν κτέ. Ἠατὶπ δεδίθδη 
ἀϊο στδεβζίθη δ θη 16 η Βαασα πίοῦ- 
ΒΟ ηροῦ. ΚρΙ. 466 Β, ες Βεὶϊ- 
Ἰρυηρ νοη μέγιστα αἀἰοπί ἄδΖυ, ἀΐς 
ὙΜΠΟΒΌΡΚοΙ ἀογ βδοῖε πὰ αἷς ὲτ- 
διμίνν ΟΥ ΟΠ ΟΙΚοΙ. ἀν Ῥογθοπ ΒΟΓΥΟΓ- 
ΖΌΒΟΌΘΩ, 

ῶ, πότερον. 8 Ζυνεϊίς Οἰϊοὰ 
δἰδιιέ δοὶ ἀδπὶ νυἱοἀογ πο θη ἔδει ἄν. 
80, πίοδί ἔδει δ) οἰη (Κι. 58, 2, 7), 

δ’ ΄ “ἐ ’ ὕ» Ἢ 
οὕτω πάντα, τὰ τε ἄλλα κἂν 

νοὶ ποῖ ὉΪ]0812 ἀΐο σεοίογάοτγίς 
Ἠδπάϊαπρσ, δοπάοδγπ ἀΐε Εογάογυπῃ 
δα ῦ9᾽ 4165 υπννὶγκ ) οι, ἃ. ἢ. δ]95 δὴ 
εἶπο Γοΐῃ δηρίγία Βοαϊηρυησ δ6- 
Κηῦρἧιε ἐγβοοὶπί, 

[Β] 1. δεύτερον αὖ (ἀδπι πρῶτον 
μέν εηἰθργοοδεπά) τόδε: δγρᾶῃζθ 
ἔδει ἂν ἐξετάσαι; εν Ετίδμγαπησ 
ἴοϊσι ἀϊε οθαησ ἴῃ Δ} Ππιϑ ἈΠ οἢ δαΐ- 
ϑἰοἰσοπάογ ϑιαΐοπίοὶσε σοὶ 1μοἷοἢ- 
ἰεγθη Ζαπὶ ϑδοθννογογθῃ. 

[0] 12. μετὰ τῶν διδασκ. Ἀὶς 
ογϑίς οθαπσ ννὶγὰ ππίογ οϊί ην 
ἀδγ δῆγοῦ δἰδί πάθη. Οδβοηδδῖζ 
διὰ ἡμῶν βεἰθείδη ἀϊΐᾳ. 

14 διακειμένων, πϑιαἰοι ἡμῶν, 
αὐδοϊμϊε, ν. ἐχόντων υἱἱϊ ἣν τὰ 
σοπδίγυϊ Γγοα, νν]6 οδοη ὅ00 Α παν- 
τὸς ἀνδρός. Κτ. 47, ὁ, 8. 

16. οὕτω δέ. 6]. κὰ 512 Α (116,12). 
17. ὕενεν ἀνόητον ἦν 4. Κα. 54, 

10, 1. ΜΕ]. Ἰεάοοι υπίεη Εὶ κατα- 
γέλαστον ἂν ἣν πὰ ἀνόητον ἂν 
εἶναι. ΝΕ 

Οάρ. ΧΧ, [0] 21. Ουκ ουν.. 
πάντα. Ὀῖε ῆοτῖία Κῦππίθη ἄδῃ 
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εἰ ἐπιχειρήσαντες δημοσιεύειν παρεκαλοῦμεν ἀλλήλους ὡς 
ἱκανοὶ ἰατροὶ ὄντες, ἐπεσκεψάμεϑα δήπου ἂν ἐγώ τε σὲ καὶ 
σὺ ἐμέ, φέρε πρὸς ϑεῶν, αὐτὸς δὲ ὁ Σωκράτης πῶς ἔχει 
τὸ σῶμα πρὸς ὑγίειαν; ἢ ἤδη τις ἄλλος διὰ Σωκράτην 
ἀπηλλάγη νόσου, ἢ δοῦλος ἢ ἐλεύϑερος; κἂν ἐγώ, οἶμαι, 

Ἑ περὶ σοῦ ἕτερα τοιαῦτα ἐσκόπουν᾽ καὶ εἰ μὴ ηὐρίσκομεν δι᾽ 
ἡμᾶς μηδένα βελτίω γεγονότᾳ τὸ σῶμα, μήτε τῶν ξένων 
μήτε τῶν ἀστῶν, μήτε ἄνδρὰ μήτε γυναῖχα, πρὸς Διός, ὦ 
Καλλέκλεις, οὐ καταγέλαστον ἂν ἦν τῇ ἀληϑείᾳ, εἰς τοσοῦτον 
ἀνοίας ἐλθεῖν ἀνθρώπους, ὥστε πρὶν ἰδιωτεύοντας πολλὰ 
μὲν ὕπως ἐτύχομεν ποιῆσαι, πολλὰ δὲ κατορϑῶδσαι καὶ γυ- 
μὠνάσασϑαι ἱκανῶς τὴν τέχνην, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο ἐν 
τῷ πίϑῳ τὴν κεραμείαν ἐπιχειρεῖν μανϑάνειν, καὶ αὐτούς 

ΒΟ ]υ 85 ἀν Ἰπἀποίϊοη πὰ ἄδη []6- 
Ὀογρδηρ Ζᾷπιὶ Ηδυρίροροπεδίδπα δ8ῃ- 
Ζυἀοαΐδη βομοΐπθη. [πάδεβϑη γί 
Βοϊκγαίθβθ ποοῖι οἷη Βοίβρίοὶ δη, τυοὶ- 
οἶε5 ἀΐθβϑαι πᾶδμον [ἰἰοσί. δδθοῦ ἀδ85 
ΔΌὺΒΟΝ  οδζοη θ᾽ ἀπά ΠΟγνογ ποθ 6 
τά τὲ ἄλλα καί. 

1, δημοσιεύειν. ὨεΓ Αὐδάγυοϊ 
δειιί Δ σεπιοὶη δυΐ ἀθη ϑΘἰδαιβἀϊδηδί: 
στοῦ ᾿Αογζίθῃ Κοππιθη ἀἷα ἰη Βο- 
(τδομί, νυϑίοδθ σοῦ δἰπμθ ϑίδδία ἴῃ 
μοΐπ ροποιηπιθῆ τνογάδθη. Υρὶ. ζὰ 
40δδ Β υπὰ ππηίδη δὅ18 Β. 

ὡς... ὄντες νοτίτγὶτἰ ἴον ἄδθη Βο- 
ΕΥΙ, ἀογ οὔδα ἀυγοὶ ἐπὶ τὰ οἶκο- 
δομικαά δυβροαγοκί ᾿δῖ, ϊ16 ΥΥΪο- 
ἀογβοίαησς ἀ686 ἄν ννὶθ 466 Ο. Ὁ. 
νεῖ]. ζὰ 475 Ε. 

8. φέρε κτέ. ὍὉϊο ἀϊτοοίο ΕΌΓπι 
ἀον Ἀοάθ, ννῖο ὅξίοσ, οὔπθ οἷπ υὑϑγ- 
τοϊ (εἰ πάο5 φάναι. 

δέ οἵξ ἴπ Ιου παδίοη ἘΕὟΘροη, ἀΐδ 
ἀδιΐϊί δὴ ἀΐοὸ Ἀδὰο ἀδ8 ἀπάγῃ 8η- 
Κηῦδρίεη. Ἠΐεγ: ϑβοκγαίθς δϊἱοίος 
βἷοἢ 88 Αὐζσὲ ἄδπὶ ϑίδδίθ δῇ: ννῖὶθ 
βίος 65 δῦεσ ὕ. 8. νν. Υρὶ. Χβη. 
Με. ΠΠ 1, 26 (1. ἃ. Μγίμι8 ἀθ5 
Ῥγοάϊουδ): καὶ ὁ Ἡρακλὴς ἀκούσας 
ταῦτα Ὦ γύται, ἔφη, ὄνομα δέ σοι 
τί ἐστι; πδομάσδηι {ες Κακέα ἰδπι 
το Θδῦϑη δηρεργΐθϑθῃ, 

ὅ. ἢ δοῦλος ἢ ἐλεύϑερος: ἀϊεπί 
ΖῸΓ ιροοία Ἰδίγαηρ, ννΐα οὔεη 802 ἢ 
ὑπὰ υπίδη ὅ10 Α. 858 ἀΐε 5Κ[Ἂ- 
ΥΟΠΡΓΟΧὶβ δυῆσ νου ϑ'Κίδνεη υὑπὰ 
πἰοο ΠΙΏΠΙΘΥ παὶς βτγοδζοσ ϑουρίαϊο 
ΨΕΓΒΘΠ ἢ ὙΥΠΣάΘ, τοὶρί εἶηθ ϑ(6}}6 

ΔῸ5 ἀδῃ Οεπδοίζοη ΙΡ' 720 Ὁ. οοῖ 
85. Χουορῃ. οι. 1 4, 8. Νάξογοα 
θεοὶ Ηδγπιδπη, Ρυϊναίδι ογίῃ. αὶ 38. 

10. ἀνθρώπους (τε ἄν ἡμᾶς 
οἷη, ὅπ ἀαγοῖ ἀΐο ΑἸΙροπιοίμοὶς ἀ68 
Αὐβάγυοκε (ἀΔ85 Μοπδοδοα ἄθεν- 
μδυρί 80 νγοὶῖξ Κοπιπιθῃ Κόὅππηδῃ) ἀδ8 
{πνοτηδηζῖρο ἀ65 ΒΕπΘἢ 65 8(ἘὙ- 
ΚΟΥ Βογνουζυδοῦθη. 

11. ὅπως ἐτύχομεν Ὀϊ!άοε ἄἀδῃ 
Οεροπδβαίζ Ζῃ κατορθῶσαι. Ὑίοϊο 
ννγὰ δυῦ πὑπροννΐδδδη Εὐγίο! δ ὑγο- 
Ὀϊγί, νγοδοὶ πιδη οἶδ 5 πιϊρί οκί, Κα. 
δ210Ὁ. Κιὶῖί. 46 Ὁ: τὸ σὸν μέρος, 
ὅτι ἂν τύχωσι, τοῦτο πράξουσι: 
ἀοΐποη ϑόδβηθη νυϊγὰ 68 ρσοβδῃ, υνυῖθ 
65 ἀον Ζυ4}} [ἄρ!ι, νἱ 61εἰ ομ! οι! εοδὲ 
δου. Ρτοίαρ. 3858 Β: οὗ ὅτι ἂν 
τύχωσι, τοῦτο λέγουσιν: φιὲ σμἕα- 
φιιά ἵπ διιοοσαπι υοπὶξ ἀϊοιπῖ. ὃ) 885 
βδοῃβί δεϊροίασία Ῥαγιοἰρίαπε ἱδί 
πδιδε! ἰοῦ ᾿ῃ σεάδηκοη Ζὰ ογζδηζθϑη, 

12, ἐν τῷ πέϑῳ τὴν κεραμείαν. 
45 ϑργὔομνυνοτί Ὀεἀφαίοί: τπἷΐ ἀθπὶ 
Οτοβζοη δπίδηρθη δίδίς τΐξ ἄοπὶ 
ΚΙεΐπεη, ΓΚ]. δοῖδδ 1874: εἰ γὰρ 
νῦν πρῶτον ἄρξεσθε παιδεύειν 
σκοπεῖν χρὴ μὴ οὐκ ἐν τῷ Καρὶ 
ὑμῖν ὁ κίνδυνος κινδυνεύηται, ἀλλ᾽ 
ἐν τοῖς υἱέσι τε καὶ ἐν τοῖς τῶν 
φίλων παισὶ καὶ ἀτεχνῶς τὸ λεγό- 
μενον κατὰ τὴν παροιμίαν ὑμῖν 
συμβαίνῃ ἐν πέϑῳ ἡ κεραμείέα 
γιγνομένη. θη Αἰδμδηογῃ ἰδ οἷη 
ϑρεῦσμννοτί τὸ ἀ6γὟγ Τυρ[ογκΚυηείι 
πδῆς, νιοὶ! αἶεβθ ἀουί ἴῃ 9.ΥΟδΣΟΡ 
ΒΙᾶιΠ6 εἰαπὰ (Χεραμεικός). 
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τὲ δημοσιεύειν ἐπιχειρεῖν καὶ ἄλλους τοιούτους παρακαλεῖν; 

᾿οὐὖχ ἀνόητόν σοι δοκεῖ ἂν εἶναι οὕτω πράττειν; 
ΚΑ... Ἔμοιγε. 

ΣΩ. Νῦν δέ, ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν, ἐπειδὴ σὺ μὲν αὐτὸς 515 
δ ἄρτι ἄρχει πράττειν τὰ τῆς πόλεως πράγματα, ἐμὲ δὲ παρα- 

καλεῖς καὶ ὀνειδίξεις ὅτι οὐ πράττω, οὐκ ἐπισκεψόμεθα ἀλ- 
λήλους, φέρε, Καλλικλῆς ἤδη τινὰ βελτίω πεποίηκε τῶν 
πολιτῶν; ἔστιν ὅστις πρότερον πονηρὸς ὦν, ἄδικός τε καὶ 
ἀκόλαστος καὶ ἄφρων, διὰ Καλλικλέαχα καλός τε κἀγαϑὸς 

10 γέγονεν, ἢ ξένος ἢ ἀστός, ἢ δοῦλος ἢ ἐλεύϑερος ; λέγε μοι, Β 
ἐάν τίς σὲ ταῦτα ἐξετάξῃ, ὦ Καλλίκλεις, τί ἐρεῖς ; τίνα 

φήσεις βελτίω πεποιηκέναι ἄνϑρωπον τῇ συνουσίᾳ τῇ σῇ; 
ὀκνεῖς ἀποχρίνασϑαι, εἴπερ ἔστι τι ἔργον σὸν ἔτι ἰδιωτεύ- 
οντος. πρὶν δημοσιεύειν ἐπιχειρεῖν ; 

 α 

ΚΑ4. Φιλόνεικος εἶ, ὦ Σώκρατες. 
1ΧΧῚἠῚ. ΣῶΩ. ᾿4λλ᾽ οὐ φιλονεικία γε ἐρωτῶ, ἀλλ᾽ ὡς 

ἀληϑῶς βουλόμενος εἰδέναι, 
πολιτεύεσϑαι ἐν ἡμῖν. 

ὄντινά ποτε τρόπον οἴει δεῖν 
Ὁ.» ΜΝ) ΄ δ» 
ἢ ἄλλου του ἄρα ἐπιμελήσει ἡμῖν 

ἐλϑὼν ἐπὶ τὰ τῆς πόλεως πράγματα, ἢ ὅπως ὅτι βέλτιστοι 
οἵ πολῖται ὦμεν; ἢ οὐ πολλάκις ἤδη ὡμολογήκαμεν τοῦτο 
δεῖν πράττειν τὸν πολιτικὸν ἄνδρα; ὡμολογήκαμεν ἢ οὔ; 
ἀποκρίνου. ὡμολογήκαμεν" ἐγὼ ὑπὲρ σοῦ ἀποκρινοῦμαι. εἰ 

[6156 Α] 4. ὦ βέλτιστε ἀνδρῶν: 
ραϊλκειες 6 Αῃγο 6. νει. 2. δ00 Ὁ. 

ὅ. ὕοδεν ἄρτι ἄ. 85. Εἶη!. 8 1ὅ. 
Εμ ἴοϊσι ἀΐα οἱρϑηθ! οῆθ ἀοπιοηδίγδ- 
ιἴο. ΖῈΓ 5'δοῃθ ναὶ. Αροϊ]. 86 Ο: 
ἐπιχειρῶν ἕκαστον ὑμῶν πείϑειν 
μὴ πρότερον μήτε τῶν ἑαυτοῦ μη- 
δενὸς ἐπιμελεῖσθαι, πρὶν ἑαυτοῦ 
ἐπιμεληϑείη, ὕπως ὡς βέλτιστος 
καὶ φρονιμώτατος ἔσοιτο, μήτε 
τῶν τῆς πόλεως, πρὶν αὐτῆς τῆς 
πόλεως, 

8. ἀδικός τε κτέ, βρροοία! δίγαηρ 
ὍΟΥ πονηρία ἴπι Οοροιδαίζ ρσαρθῃ 
ἀϊα δεκαπηίθη Οδτγαϊπαϊ υρϑηάθῃ, 
γοπ ἀεπθῃ οἷπὸ δὰ8 Ὀορτοι ΠΟ θη 
Οατνὔπάθη ἶοσ πίοϊς νογίγοίδη ἰδῖ. 
νεῖ. 491 Καὶ 

[Β] 18. εἴπερ κτέ. ἰᾶδδι ἀΐε Μεϊ- 
παηρσ ἀδ5 ϑοκγαίθα νν οὐ] δύ κοππθῃ, 
6 υνἱϑάθγβοϊίῖοπ ΕΒὟασοη ἀδαίΐίδη 
ἀαζυνίδοίδη ᾿ἰἰεσοηάς Ρδθδθη δ8ῃ. 

16. Φιλόνεικος εἶ Ὀοἀοαίεί ἀπρ6- 

(8γ ἀαϑββοίθθ, τυῶᾶϑ ἀδγ δα] οἰ ο 
Κυϊίοπ (54 Ὠ) Δυδάγδοκί ἀστοὶ ἀΐα 
Ὑγογίθ: ᾿4λλ᾽ ὦ Σ. οὐκ ἔχω λέγειν. 
γε. σὰ 451 Ὁ (47, 4). 

Οδρ. υχΧ. 18. ἐν ἡωῖν, νεὶο ἐν 
πολίταις, ἐν τῷ δήμῳ. αὶ. Μοποχ. 
288 ΟΣ ἡ γὰρ αὐτὴ πολιτεία καὶ 
τότε ἦν ἀριστοχρατέα, ἐν ἧ νῦν 
πολιτευόμεϑα. Ὀκ5 ϑυῦ)]οοῖ νοῦ 
πολιτεύεσϑαι (ἰτοΐΖ ἀε8 ἀαΖννϊδοί6η - 
ἰγοϊοπάθῃ δεῖν ποθ δυδρούγδοκι. 

[Ὁ] 32. ὑπὲρ σοῦ: γα]. Αροΐορ. 
22 ἘΠ: ὥστε μὲ ἐμαυτὸν ἀνερωτᾶν 
ὑπὲρ τοῦ χρησμοῦ: 50 ἀ885 ἴοῖι πιο 
ἱπὶ Νάπιδη ἀ68 ΟΥΚοΪβ ἔγαρίε, είζί 
ογϑδί Καπῃ ϑοκγδίθαε δυΐ οἷηθ Κυΐκ 
ἀον ἔγάογθη ϑίδαίδπιδ πεῖ οἰησοίδῃ, 
ΠΟ ἀ6πὶ ἀον ΝίαβϑΖϑία ἀε58 Ὀτγίμ61}5 
[ϑπἰροβί6}} 1 ἰδῖ. ΠὲΓ πδομδίθ Βο- 
ννοΐβ ἰβί οἷῃ ἱπάϊγθοίοσ, ἱπάϑθιι νου- 
δυδβοδοίζίέ υυνγά, ἀΐε αεηδπηΐεπ 
βοΐϑῃ σαςθ Βιδαίαπιᾶπποτ, πηὰ ἀαγδῦς 
ἀΐα Εοἰσο σοζορθη νυἱτά. 
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τοίνυν τοῦτο δεῖ τὸν ἀγαϑὸν ἄνδρα παρασκευάξειν τῇ ἑαυτοῦ 
πόλει, νῦν μοι ἀναμνῃσϑεὶς εἰπὲ περὶ ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν 
ὧν ὀλέγῳ πρότερον ἔλεγες, εἰ ἔτι σοι δοκοῦσιν ἀγαϑοὶ πολῖται 

Ὦ γεγονέναι, Περικλῆς καὶ Κίμων καὶ Μιλτιάδης καὶ Θεμι- 
στοκλῆς. 

ΚΑΜ. Ἔμοιγε. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν, εἴπερ ἀγαϑοί, δῆλον ὅτι ἕκαστος αὐτῶν 

βελτίους ἐποίει τοὺς πολίτας ἀντὶ χειρόνων ; ἐποίει ἢ οὔ; 
ΚΑ... Ἐποίει. 

ΣΏ. Οὐκοῦν, ὅτε Περικλῆς ἤρχετο λέγειν ἐν τῷ δήμῳ, 
χείρους ἦσαν οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ἢ ὅτε τὰ τελευταῖα ἔλεγεν ; 

ΚΑ... Ἴσως. 
ΣΩ. Οὐκ ἴσως δή, ὦ βέλτιστε, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἐκ τῶν 

ὡμολογημένων, εἴπερ ἀγαϑός γ᾽ ἦν ἐκεῖνος πολίτης. 

ΚΑ. Τί οὖν δή; 
ΣΩ. Οὐδέν" ἀλλὰ τόδε μοι εἰπὶὸὲ ἐπὶ τούτῳ, εἰ λέγονται 

8. πολῖται. εν Βερι ἀΐε8685 
Ἰγογίος Γ8}}{, νιῖα Βεὶ πολιτεύεσϑαι, 
ταἶΐ ἀδπ ΒερΙ ΗΕ ἀεοα ϑιδδίβ δ ἢ 685 
εἰσ ζυϑαπιηδι, 2. Β. ἴῃ ἀον Βεάς 
ἀε6 Ὠϊοάοίοδ σεσεη Κίεοη (ΤΠυΐ,. 
1Π 42, δ): χρὴ τὸν ἀγαθὸν πολί- 
τὴν μὴ ἐκφοβοῦντα τοὺς ἄντε- 
ροῦντας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ἴσου φαί- 
ψεσϑαι ἅμεινον λέγοντα. α). ἀπίοπ 
Ε. πολιτευτῆς σεὈγαυσμοῃ ΠῸΓΙ βρᾶ- 
16γΓ6, Ὀποἰαβείδοηα ϑο δ 816} 16 ΓῚ 

[0] 8. ἐποίει: ἱπὶ 1,δυῖε δεΐῃ 68 
βίδϑί δι δηπίδοποη ἿΝ ἱγκαπβ. 

ἀντὶ χειρόνων. Ὠΐϊς Βγδομγίορίο 
(.. Κα, 68, 14, 1) ἰδοὺ ἰοῦ δυ{8}- 
Ἰθπθῦ αἷβ ἱπ δπάδγεη ΕΔ θη, ννὸ 
ἀδβε γουδ) πἷ8 τε Κογὶ ἱδί, 2. Β. 
Βιδαίβπι. 808 Α: ἄντ᾽ ἐλευθέρων 
γενόμενοι δοῦλοι. Ηΐον Κὄππίο πη 
ἐκ δυὐννδυίθῃ. 

10. ἤρχετο λέγειν θοξαϊομηεί πἰοιί 
ἀδβ εἴβίς Αὐἤιγεῖθῃ δ]8 οἷπ εἰππᾶ- 
ἴσοα, δβοπάθσῃ ἀΐθ εγβί Ῥογὶοάς 
δοῖη68 Ὑ ΥΚοπ8, νοίοθο οἷο πιο ἢτ- 
παιδὶ ὶρεβ Αὐυΐιγοίδηῃ (δυο ἷῃ ἀδὺ 
ὟΝ Ἰϑἀογο πρὶ) ἰπ δἰοῖ δο]οδ5. Ὠϊ6 
ρο ἰίδοβο Τηδιϊρσκοῖῖ ἀεβ εν ἐδ 
ΟὔδπΠΠη ΠΟΟΐΪ γοὺγὺ ἄἀδθ Τοάς ἀκ 
Ἐρδία! 66, ἀδγὺ θδ]ὰ πδοὶὶ ἀθὺ Αὐυϑ- 
νυοϊδα ἀθς Κίωση (460 ν. ΟἸγ.) 
δυΐ Μεγαπδίδ ὰηρ δβοΐποῦ Οαρθοτγ 
εἐγπιογάοί νὐγχάσ6, πὰ ογγοὶοιί6 π808 
ἀθη Τοάς ἀδ5 Κίιου ὑηἀ ἀδν Απ6- 

γνοἸἰδῦπρ ἀ66 ΤὨυκΚγα 65, ἀ65 808 - 
Π65 ἀε6 Δῖο6] οδ85 (448 ν. Ογ.) ἱβγεπ 
Ἡδδερσυηκί, 

11. τὰ τελευταῖα (Κτ. 46, 8, 9) 
ἔλεγεν: δύοῖὶ 'π ἄδμ ϑδἴππο ζὰ γεγ- 
είἰοῆοη, ἀδε8 ἀϊΐο ἰοεἰζίο Ῥεγίοαο κοἷ- 
πε ΙΓ Κδδπι κοῖς ὈδΖαϊο πος νεϊγά. 
1656 [Ἀπ 'ἴπ ἀΐες δγβίθῃ δῆγο ἀ65 
βϑΙορομμοδίβοθο Κυϊεροβ. Ὠϊ6 Ἰοίζίθ 
οἄθ, ἀΐεὸ Ῥογίκιίο ἰὰὰ 98 ῆγθ 430 

μἰεὶς, Ιεἰοε Τυκγάϊάεε (ΠῚ 69) πὶ 
ἀον Βεοιβοσκαπρ οἷα: ὁ δὲ (Ρ6ε Κ|68) 
ὁρῶν αὐτοὺς (ἀΐοα ΑἰΠ6η6 7) πρὸς 
τὰ παρόντα γαλεπαίνοντας . . . 
ξύλλογον ποιήσας ἐβούλετο θαρσῦ- 
ψαί τε καὶ ἀπαγαγὼν τὸ ὀργιζὸ- 
μενον τῆς γνώμης πρὸς τὸ ἠπιό- 
τερον καὶ ἀδεέστερον καταστῆσαι. 
ὕδεοθεν ἀεα Ηγίοιὶς θεπιογκε ἀδγεοῖθο 
(11 66): Τοιαῦτα ὁ Περικλῆς λέγων 
ἐπειρᾶτο τοὺς ᾿Αϑηναίους τῆς τε 
ἐπ᾿ αὐτὸν ὀργῆς παραλύειν καὶ 
ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν ἀπάγειν 
τὴν γνώην... .. οὐ μέντοι πρό- 
τερόν γὲ οἵ ξύμπαντες ἐπαύσαντο 
ἐν ὀργῇ ἔχοντες αὐτὸν πρὶν ἔζξη- 
μέωσαν χρήμασιν. 

[ΕἸ 16. Τί οὖν δή; Ναὶ. τὰ 
ἀδὺ Β. 497 ΗΕ, 16 Δπίννοτί τξαΐϊσί, 
ἀδδ8 ϑοκγδίοβα ἀδθῃ Κα ἢ κΚι6 5 δβοὶδεί 
ἀΐϊὸ Εοϊδρογαηρ δὺδ ἄθπι, ννᾶὰβ Γ΄ 
νυ δηΐγι, σἰοβοη ἰδδδθη ννῖ}}. 

1ὅ 
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᾿'4ϑηναῖοι διὰ Περικλέα βελτέους γεγονέναι, ἢ πᾶν τοὐναν- 
τίον διαφθαρῆναι ὑπ᾽ ἐκείνου. ταυτὶ γὰρ ἔγωγε ἀκούω, 
Περικλέα πεποιηκέναι ᾿Αϑηναίους ἀργοὺς καὶ δειλοὺς καὶ 
λάλους καὶ φιλαργύρους, εἰς μισϑοφορίαν πρῶτον καταστή- 
ὅαντα. 

« ΕΣ ’ «- τ 

ΚΑ.. Τῶν τὰ τα κατεαγότων ἀκούεις ταῦτα, ὦ Σώ- 
κρατες. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ τάδε οὐκέτι ἀκούω, ἀλλὰ οἶδα σαφῶς καὶ 
ἐγὼ καὶ σύ, ὅτι τὸ μὲν πρῶτον ηὐδοκίμει Περικλῆς καὶ 
οὐδεμίαν αἰσχρὰν δίκην κατεψηφίσαντο αὐτοῦ ᾿Α4ϑηναῖοι, 
ἡνίπα χείρους ἦσαν᾽ ἐπειδὴ δὲ καλοὶ κἀγαϑοὶ ἐγεγόνεσαν 516 
ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐπὶ τελευτῇ τοῦ βίου τοῦ Περικλέους, κλοπὴν αὐτοῦ 

8. ἀργοὺς κεξ. δε Μοτγνναγῖ 
σιηάοιί δἰοῖ ἀαγαυΐῖ, ἀδε6 Ῥογικίος 
[ἂν σεννῖδβα [ωοἰδίαπρεοη δὴ ἄδη δίδαι 
04 σενδηγίο, Ε8 σαὺ εἴπει μιε- 
σϑὸς σερατιωτικός, δικαστικός, ἐκ- 
κλησιαστιχὸς υπὰ ϑεωρικός, νοι 
ἄσπϑη ἱπάϑββου αν ἀΐϊο θεϊάσῃ δγβίθῃ 
δυῖ Ρονῖκιὶο5 Ζυγ οΚροία γί ννογάση. 
Ψοιῦ ἀΐδδοπι ϑοϊάθ Κοπηΐθη ἀΐδ δίΐ6- 
πἰδοθοπ ΒΟΓΡΟΥ νυ πὶ ροίθηβ ἰς ἅπιπιογ- 
ἴοβ ἰοθθη δαΐ Κοβίθη ἀθ5 ϑίδαῖϑε 
πὰ νογϊογοη ἀδάυτσοεὶϊι, νἱθ] ] οἷσι δα 
Βειτιοθδαιαίκοῖϊς μὰ ἰἤγοη Οοϑοδᾶϊξιαιι. 

δειλούς, [οἷο ννυγτάδη εἷθ, ἱπάθι 
οἷος --- ἔγϑϊ ἰοἢ Υἱοὶ δρᾶϊοτ -- ἀδπὶ 
ἹΚτὶορβαάϊοπεί δἱοἢ δπίζοροη πὰ ἀϊΐε 
Κυΐίοχο ἀστοὶ ϑδοιάπογβοογε [ἄπ γοα 
Ἰοξϑη. 

4, λάλους. Απ ἀΐς Ταδιϊρκεῖς 
ἷαι νεῖν! οβεα Ὀίοπδῖθ ἀθ6 ϑίδαίεβ 
Κηδρίϊοε εδἷοῖ δοῖιν ὑαἱά αἀἷο ϑαοβδι 
8ἃη, ἣὼ οὐδε! οἶιοη [οῦδη {{π|6γ- 
Βαϊίυησ Ζὰ δαοΐοι. 16 Νουρίετγας 
ἔαλμὰ ἀᾶ νογζυρεννοῖδα ἀστοὶ Καὶ αἰ- 
δοβογοΐδη υπὰ Οοβοϊννᾶϊζοα ἅδον 4168 
Ναδγαπρ. 

φιλαργύρους. Ὀΐο Βοτεϊινν Πρ καῖ 
τὰ Ορίογη ἔδενε ἀδηὴ δίδαιϊ εγίοδοῖ, 
νυ οἾ} πδῃ νὸπη ἴδ πὺγ εἰπρίδηραῃ, 
πἰοδι ἰδ ροῦδπ νυ 6. Οδῃ2 50 
δον] ἀογί ἀΐθ Αἰμόποῦ ποοῖ θειιο- 
αἰἴοποα ΟἹ. 1] 38 υπά 84. [1 12. 
ῬΒΪΠΟΙ 10: ἢ βούλεσϑε περιιόντες 
αὑτῶν πυνϑανεσθϑαι ,,λέγεταί τι 
καινόν" ΧΙΧ 288 ας Πεπιοϑί 6 ῃ 68 
ἀδξᾶν ἀδθπ Απεάγαοκ ὠτακουστοῦν- 
τες,τί τὰ τῶν ἀρκάδων κτέ. ὕοθοΥ 
ἀϊς Βουγιμοϊϊαηρ ἀες Ῥογῖκίεβ 8. 1 
Ἐπ]. 41,3. Ζα ἄἀδῃ δηἰβοϊίεἀςπδίεδῃ 

Μονειοϊἀΐσεγη Κοπιπιί παπογάϊηρι 
Οποκεπ, Αἰδδη απὰ Ηδ ἰὰς9. {Π. 

Ὀδεῦες ἀϊε μισϑοφορία νοὶ. Οατ- 
ι(ἷι 5, ατ. 6. ΠΠ 5. 180 ΕΣ ἀυπὰ Αππ. 
88 2. 8. Βυοδ. 

θ. Τῶν τὰ ὠτὰ κατεαγοτων. δο 
πδηπία 8π νοῦ ἀδη πὶ ἀδπὶ Ε'δακ- 
τδσθδη Ζογβοασοποιι ΟἾγοη ἀϊα 
1μαἰκοποηι πιο (λακωνέζξοντες, λ1α- 
κωνομανοῦντες) ἴῃ Αἰδθη, Εἰβ νυᾶῦ 
ἀΐοβ οἷπο Ῥαγίοὶ, νυϑίοια, ἀν ἢ δπιο- 
Κνδίὶς ἕεϊπάϊ οι, ἴπ [μα κεάδιθοι ἀδ8 
ψοΥ 14 εἶποα (δοϊίίσεη ϑίδαίοα 588 
πὰ νοπ ἀοτί 4||ὲ95 Ηδ]] ογνυναγίοδίο. 
δ᾽. σἰαυθίοη ἴθ Αδυδζοθη ἀΐς ἰᾶ- 
Κοιίΐίδομα δίγθησρε πδοδδῆπιθη Ζὰὺ 
πιθδδη:; ἀδῆοσγ ἴγύσοη δἷ6 Θοϊ ΠΌΓΓ- 
θᾶτγτίο, κυγζε Μίδηϊεϊ υ, ἀσὶ. υπά 
{τοῦδ ἀἷα ΟΥπιηδϑιῖκ βοὴν δεἰπδῖρ. 
2184 τὺ ΑὈδμᾶγίθηρ ἀδ8 [,εἷῦο5 ἀδίδη 
δἷθο δαοὶὶ ἀδι Εἰ'δυδιίκΚαιιρέ, ἀδγ ἴῃ 
ϑραγία νογθοίΐθη νγᾶγ. δ᾽ νυυγάθῃ 
παιατ! ον Ζ|1εἰδομοὶϊθε ἀ65 ϑροίίε. 
ναε!. Ῥτοῖδρ. 342 Β, ΜΙ|Ιΐ ἰεποπι Απ6- 
Βργαον ὈΘβοδαἸἀΐσὶ ἀδοῦ ΚΑ ἢ Π ἢ Κ| 66 
ἀδη ϑοκγαίθ ἀἊγ Ῥαγίοὶ οἰ ἀδϑηβομαΐι. 

11, ἐπειδὴ δὲ καλοὶ κἀγαϑοί πεἰὶ 
δ αΓΟ ἰγοπῖθ. Ὑαγομ κἷθ νυῖγκ- 
ον σαῖς, ἀδπη πιβδδία νοὶ δΌοἢ 
ν Ὀκγίθο}} ἅνδεν Ῥογῖ Κίθα βεῖΐηθ Β6- 
γοσδιϊσαπρ ἢδθοη, ννᾶγ ἀδ5 ὕζγίβοϊὶ! 
Ὀηρογοοδί, 80 δὶ Ρογὶκ δα βἷθ ποδὶ 
σαὶ σοιιδοἢῖ, 

[516 ΑἹ 12. κλοπὴν αὐτοῦ κατεύ. 
πὰ Ζυνοϊζξεη 9 γα ἀθ5 ρϑἰοροππαβὶ- 
ϑοβεὺ Κυίοσοβ, 0ἷβ Ῥουῖκκ!ο5 στο 
δἴηεπι ϑιτγεϊίζυς Βδοὶὶ ἀδ δρϑγίδῃϊ- 
δοίϑη Καεβίε Ζζαγοκκοιγία, Ὀγδοὶ 
ἴῃ οἶσε ἀον εῦνν ἄδίθης 65 1.8η- 



188 ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

κατεψηφίσαντο, ὀλίγου δὲ καὶ ϑανάτου ἐτίμησαν, δῆλον ὅτι 
ὡς πονηροῦ ὄντος. 

ἼΧΧῚἧ. ΚΑΜ4. Τί οὖν; τούτου ἕνεκα κακὸς ἦν 
Περικλῆς; 

ΣΩ. Ὄνων γοῦν ἂν ἐπιμελητὴς καὶ ἵππωῶων καὶ βοῶν 
τοιοῦτος ὧν κακὸς ἂν ἐδόκει εἷναι, εἰ παραλαβὼν μὴ λακτί--: 
ξοντας ἑαυτὸν μηδὲ κυρίττοντας μηδὲ δάχνοντας ἀπέδειξε 
ταῦτα ἅπαντα ποιοῦντας δι᾽ ἀγριότητα. 

Ἢ 4 “ὦ 

ἢ ουὔ δοχεῖ σοι 
᾿ ,Ὶ - Ἁ ἐν “ 6 “- [4 κι Ἧ 

Β κακὸς εἶναι ἐπιμελητὴς ὁστισοῦν ὁτουοῦν ξῴου, ὃς ἂν παρα- 
λαβὼν ἡμερώτερα ἀποδείξῃ ἀγριώτερα ἢ παρέλαβε; δοκεῖ 
κι] 3) 

ἡ οὔ; 
ΚΑ. Πανυ γε. ἵνα δοι χαρίσωμαι. 
ΣΩ. Καὶ τόδε τοίνυν μοι γάριδαι ἀποκρινάμενος" μένος 

ἤ ς »Ἤ) ΓΙᾺ “ ᾽ὔ Ἥ Ἅ 

πότερον καὶ ὁ ἄνϑρωπος ὃν τῶν ξῴων ἐστὶν ἢ οὔ; 

ΚΑΖ. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΣΩ. Οὐκ οὖν ἀνθρώπων Περικλῆς ἐπεμέλετο; 

ΚΑ. Ναί. 
’ 4 εἶ -“ 

ΣΙ. Τί οὖν; οὐκ ἔδει αὐτούς, ὡς ἄρτι ὠμολυγοῦμεν, 
3 6 

δικαιοτέρους γεγονέναι ἀντὶ ἀδικωτέρων ὑπ᾽ ἐκείνου, εἴπερ 
( ἐκεῖνος ἐπεμελεῖτο αὐτῶν ἀγαϑὸς ὧν τὰ πολιτικά; 

ΚΑ4. Πάνυ γε. 
ΣΏΩ. Οὐκ οὖν οἵ γε δίκαιοι ἥμεροι, ὡς ἔφη Ὅμηρος" 

συὺ δὲ τέ φής: οὐχ οὕτως: 

ἀεβ ἀυγοῖ ἀΐα ϑρδυγίδπου ὑπά ἀ6Γ 
Μεγβοοσθησ ἀογ Ῥεβί ἴῃ Αἰμδη ἀδΓΥ 
νυν} } 6 468 ὕοΙΚο5 σεσοη ἴθ π [05 
υπὰ Ζορ ἰδ πὶ οἷπο Απκίασο Ζζὰ, ἴῃ 
ΕοΙρα ἀογθη οὐ ὑπ Οἰο]ὰ, ννῖο νὶϑὶ 
ἰδέ ἀηροννῖδα, ροβίγαίς ννυγάο. ΤΈυ- 
Κγά, 11 66, 59, θὅ. 3. οὔδη τὰ δ1ὅ Ὁ. 
θκ85 ἀδσ υνουροῦ! οδο αγαπὰ ἀοΓ 
ΜογγΠΟΙ]απρ {Ππι|ογδοίαρσαπρ δί- 
Γῆ ΠΟ ΠΟΓ ΘΟ ἀοΥ σοννεθθη 861, ἰδί 
ΠΡ δὺδ ἀΐεβοῦ ϑί9}}|6 Ῥ]δίοπβ Ζὰ 
5081 6526}. 

(άρ. ΧΧΙΙ. ὁ. εἰ παραλαβὼν 
κτέ. Ἰδῖὶ Ἐρεοχορθεα Ζὺ τοιοῦτος ὦν. 
παραλαμβάνειν Βεζοϊοδποῖ πδππθηῖ- 
0 Ζὺγν ΕὙζίο πα πσ ἀππθθθη. Υα. 
Ζὰ 488 Καὶ (107, 7). Ζυ Ὀεδοδίοη ἰδέ 
ἀΐς δι} πὴρ ἄθγ Αὐξάγδοκο λακτί- 
ξοντας, κυρίττοντας υπὰ δάκνοντας 
τὰ ΟΥΑΙ σὰ ἄθῃ δεηδπηίθῃ 
ΤΉΣογθη. 

. ἑαυτόν, νεϊοῖιοθ ἀΐε Ὀεβίθη 
Ἠάδβοδν, ἀδιθ᾽θίθη, πδοιία δ ΠΐδΥ 

ἸΘΌΟΓ πλΐδβοη πὰ ἀΐε Αυκξάγδοκε 
οἴηῃς Βοδοβγδηκαηρ δυῦ ἀΐοβο Βο6- 
δἰ πη ἴαδββαθ. δοοῦ νυυνἱάογ- 
ΒρΓΪοΝς 65 ἄθπὶ ΖυδβδιμπεηΒδηρ, 
πΙοδέ, ρϑβδί υἱδιθὴν ΒΘ ἢν ραΐ δο- 
ΟΝ] ΣΌΣ Ηδυρίρογβομ, 8[5 ξὰ ἄθια 
Βεἰβρὶθὶ β6 δῖ. 

ἀπέδειξε ξὰ οἴνναβ τηδόβθη, ἷπδο- 
ἔετη ἀΐς ΤΣ ἱγκαπρ Ζὺσ Εἰγεοποίαηρ; 
Κοπιιΐ, Υεᾳ!. υπίοη Ο ἀπέφηνεν. 
Ῥδογ ἀπο ἀδγ Αὐδάτυοκ ἀποδει- 
κνύναι τινὰ στρατηγόν. . 

12. ἔνα σοι χαρίσωμαι. 85. κα 
ὅ18 Καὶ (181, 18). ϑοκτδίας ογυνάογε 
ἀϊοδπιδὶ τὰϊΐ Ἰγοηΐθ, ἱπάδθῃ δΥ δ 6" 
ἀδ8 ἴοϊδεπάε βοἰ υϑινογείδπάϊοδο Ζα- 
δεδιδιπάπἷθ παν δὺ8 Οεἴδ ΠΠἰρίκοὶς ρο- 
δος ΠδΌθη υνὶ}!. 

18. ὕεθον ἀποκρινάμενος 8. ΚΥ. 
58, 6, 8. 

19. ἀντὶ ἀδικωτέρων. 8. τὰ δ16 Ὁ 
(186, 8). 

[0] 22. οἵὗ γε δέκαιοι ἥμεροι, ὡς 

18 
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ΚΑ. Ναί. 
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ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν ἀγριωτέρους γε αὐτοὺς ἀπέφηνεν ἢ 
οἵους παρέλαβε, καὶ ταῦτ᾽ εἰς αὐτόν, ὃν ἥκιστ᾽ ἂν ἐβούλετο. 

ΚΑ. Βούλει σοι ὁμολογήσω; 
ΣΩ. Εἰ δοκῶ γέ σοι ἀληϑὴ λέγειν. 

, . 
ΣΏΩ. Οὐκ οὖν εἴπερ ἀγριωτέρους, ἀδικωτέρους τε καὶ 

ΣΘΩ. Οὐκ ἄρ᾽ ἀγαϑὸς τὰ πολιτικὰ Περικλῆς ἦν ἐκ 

ΣΩ. Μὰ “4(᾽ οὐδέ γε σὺ ἐξ ὧν ὡμολόγεις. πάλιν δὲ 

ΚΑ4. Ἔστω δὴ ταῦτα. 

χείρους; 
ΚΑ4. Ἔστω. 

τούτου τοῦ λόγου. 
ΚΑ2. Οὐ σύ γε φῆς. 

λέγε μοι περὶ Κίμωνος" 
ἐθεράπευεν, ἵνα αὐτοῦ 
καὶ Θεμιστοκλέα ταὐτὰ 
μίωσαν; Μιλτιάδην δὲ 

ἔφη Ὅμηρος. Κεῖὶη ὕετβ Ἠοπιογϑ 
δρυϊονο ἀΐο5 ἀΐγϑοί δᾷβ; δῦδνὺ ἀθπι 
Β΄'πηο πδοὰ καί ἀδεβοῖθε Οἀ. ξ 120. 
ε 116: ἡ δ᾽ οἵ γ᾽ ὑβρισταί τε καὶ 
ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι. Ηΐογ Κοπιιί 
468 806. δθοϊ. νογξυρενναῖδε δυΐ ἀϊδ 
Αὐπδοδ] οσζαηρ 468 Βορτε5 ϑέκαιοι 
νοῦ ἄγριοι 8ῃ. 

8. ὃν ἥκιστ᾽ ἂν ἐβούλετο. ΓΜ ΕΙ. 
Αροὶ. 36 ἢ: ἔστιν οὖν ὅστις βού- 
λὲεται ὑπὸ τῶν ξυνόντων βλάπτε- 
σϑαι [ἄλλον ἢ ὠφελεῖσϑαι; Ὅθεν 
ὅν νοὶ. τὰ 458 Εὶ (31, 14). 

ΠΏ] 14, ἐξωστράκισαν αὐτόν. 
Κ πιο ννᾶγ οἷπ ἀπηδηρον ἀ68 ἰ8- 
Κοάἀδπιοηΐδοίοη Βαπαάπηίθεοι ἀπὲ πδίία 
δον ἀΐὸ {9πιεγειςΖαησ ϑρατίας ἴα 
ἀχίίίοη πιεβδοηἰδοίθη Καίερε ἀυγοῖὶ- 
δεοβοίχί, δα ἄρον ἀΐεὸ Αἰμδποῦ γοπ 
Τιδθομα ἴῃ νου οίζοπάογ ΤΥ οἷδβο τοη 
ἄοπ ϑϑραγίδμογσῃ ζυσγδοκροβοιῖοκί 
νυρτάσῃ, 80 ροίδηρ 68 βεΐποιὴ ὅ66- 
ΠΟΙ ῬοΥκΙεβ ἴπιι 9}6ἢγα 461 δοΐῃα 
Ψουθδηποηρ ἀυτοϊΖυδοίζεη, ΤυΚ. 
1 102. ΡΙαι. Κίαι. 17. Οοτη, Νερ. 8. 
916 γεογθαπησησ ἀστοῖ Οδίγα Κ᾽ βηιο8 
ἀδυογίο σοβοίΖ οὗ 10 9}6γὸ. Κίπιοπ 
νυδγὰ δοχοὶϊίς 457, δυσὶ δυῦ ῬογὶκΚίο5 
Απίγαρ, τυγοκθεγαΐδη. [)ὲ ἄδογ 
Ομίγακίβδιμος οἷ σϑητ !ο Κοῖης δίγαίδ 
εῖ, 80 οι ϑοκγδαίθ πιϊζ ἄδη οι - 

οὐκ ἐξωστράκισαν αὐτὸν οὗτοι οὗς 
δέκα ἐτῶν μὴ ἀκούσειαν τῆς φωνῆς; 
ταῦτα ἐποέησαν καὶ φυγῇ προσεζη- 
τὸν ἐν Μαραϑῶνι εἰς τὸ βάραϑρον 

(ει ἕνα αὐτοῦ δέκα ἐτῶν μὴ ἀκού- 
σειαν δυδβάτγοκι! ον ἀὰ6 Μοπιεῃϊ 
ὮΟΥΥΟΥ, ἀδα ἀδτίὶπ σορθη Κίπηοῃ5 
ΤΥ ΓΚϑδια οὶ βρεὶομί. 

16. Τ ἱἰ πὶ ϑέο 165 τᾶν ἱπὶ δἢτα 
471] νογῦθαπηΐς ννογάθῃ πὑπὰ ἢδαῖίς 
αἷονδ πδοῆβ Αὐροβ Ὀθεροῦθη. Αδογ 
ἀυτοῖ ἀΐς ϑρατίδπον ἀν Τ᾽ 6] Δ ἢ πλ6 
δ8δῃ ἀδ οεγγαίΐίς 65 Ῥδυδδηΐδβ 
οὐδν ἀδ5 μηδισμὸς δηρεκίαρνίι, 6Θης- 
Ζοξ; 6Υ᾽ 5ῖ0ο} ἀογ [Ππἰογδυαοϊπης ἀστοὶ 
ἀϊς ΕἸαονί ταπὶ Ρεγβογκῦπὶρ, ννογδυΐῖ 
ἴθ Αἴδοι ἀϊἷα Οομξδβοοδίΐοη βοΐηθβ 
Ὀοάοαίοπάοη Νογηῦρθοηβ ογζοϊ σίβ. 

17. Μιλτιάδην τὸν ἐν Μαραϑώνι. 
Ὧα8 Αἰὐτῖδας ἰδὲ οἰ ΑΓΔ οΥ ἰδ βοὴ. 
16 Μαγδιποπβίαρες (αραϑωνο- 
μάχαι οὐδ -οἱ: Ατ᾽βίορῃ. ὕ οΟΙΚοα 
Ὕ,. 986) ννυυτάορη νοῦ ἄεογ Νδοδννοῖς 
ὑπδοιοΐῃ ρσοίεϊεγί. Μ|ΠῈ0}16685 ννᾶγά 
ἴῃ Εἰοἷρε ἀ68 νεγυπυ! ποκίοη πίον - 
ΠΟ 65 σοροη Ῥᾶτοβ δαί ἀδεη Αη- 
(τὰς ἀε8 Χαπιβμβίρροβ ἀθγ ἀπάτησις 
τοῦ δήμου φοδαὶς ἰσ ἐγκΙᾶτι ἀπά συ- 
Ἰείζε ζῃ δ0 Ταϊοπίοη υϑγαγίβοὶϊ. 
δ΄Ά᾽]». νοῦὶ Απκίᾶρσον ὑεδαπίγαρίο 70ο- 
ἀοεφείγαίο ννυγάς ἡδοὴ Ἠεοτγοὰ. ΑἹ 186 
ἀυγοῖ ἀΐο ΕἸ ἀγὈΣτίοη βοΐπον ΕὙδαπάςα 
δοὺσεοννοπάσε ὑπὰ Μ|ΕΕῚ4465 Ζὰ 1Θ6ΠῸΥ 
Θεἰάφιγαῖς Ὀορσηδαϊσί. 

" 
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ἐμβαλεῖν ἐψηφίσαντο, καὶ εἰ μὴ διὰ τὸν πρύτανιν, ἐνέπεσεν 
ἄν; καίτοι οὗτοι, εἶ ἦσαν ἄνδρες ἀγαϑοί, ὡς σὺ φής, οὐκ 
ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον. οὔκουν οἵ γε ἀγαϑοὶ ἡνέοχοι κατ᾽ 
ἀρχὰς μὲν οὐκ ἐκπίπτουσιν ἐκ τῶν ξευγῶν, ἐπειδὰν δὲ 
ϑεραπεύσωσι τοὺς ἵππους καὶ αὐτοὶ ἀμείνους γένωνται 
ἡνίοχοι, τότ᾽ ἐχπίπτουσιν᾽ οὐκ ἔστι ταῦτ᾽ οὔτ᾽ ἐν ἡνιοχείᾳ 
οὔτ᾽ ἐν ἄλλῳ ἔργῳ οὐδενί, ἢ δοκεῖ σοι; 

ΚΑ1. Οὐκ ἔμοιγε. 
ΣΩ. ᾿Αληϑεῖς ἄρα, ὡς ἔοικεν, οἵ ἔμπροσθεν λόγοι 

Ὁ11 ἦσαν, ὅτι οὐδένα ἡμεῖς ἴσμεν ἄνδρα ἀγαϑὸν γεγονότα τὰ 
πολιτικὰ ἐν τῇδε τῇ πόλει. σὺ δὲ ὡμολόγεις τῶν γε νῦν 
οὐδένα, τῶν μέντοι ἔμπροσϑεν, καὶ προείλου τούτους τοὺς 
ἄνδρας" οὗτοι δὲ ἀνεφάνησαν ἐξ ἴσου τοῖς νῦν ὄντες, ὥστε, 
εἰ οὗτοι ῥήτορες ἦσαν, οὔτε τῇ ἀληϑινῇ ῥητορικῇ ἐχρῶντο 
- οὐ γὰρ ἂν ἐξέπεσον --- οὔτε τῇ κολακικῇ. 

ΤΧΧΠ]. ΚΑΛ. ᾿4λλὰ μέντοι πολλοῦ γε δεῖ, ὦ Σώ- 
κρατες, μή ποτέ τις τῶν νῦν ἔργα τοιαῦτα ἐργάσηται, οἷα 
τούτων ὃς βούλει εἴργασται. 

[Ε]1. εἰ μὴ διά ἀ. ἱ. ννϑπη πἰοδί 
ἀδββθη γογ το απ --- νυδγβοϊιοὶῃ- 
[οἷ νοῦ ἀδγ Ανδιϊπιαηρ, ἀυτγοῖ ἀΐα 
ΘΓ Ζυπι Τοάο ννᾶγε νϑγυγίμ οἱ νυν - 
ἄἀδῃ --- οἰησεοίγοίθη ννᾶτα. 

8. ἔπασχον 8. «. 411 (117, 11) 
υπὰ Κι. δά, 10, 8. 

οὔκουν οἵ γε ἀγαϑοὶ ἡνίοχοι. 
6 ἰπ οὔκουν (Κτ. 69, δὅ1, 3) 6δπί- 
πᾶ ]}1ῖ6η6 Νορδίΐοῃ οδγϑίσοοκί. ἢ γα 
ὙΜΙγΚαης δυΐ ἀδὴ σᾶηζθη Ζυνεΐρ ]6- 
ἀγίσοη, ἱπ οἰποιὰ Οοδοπβαίζε (μὲν 
.. δέ) πῖον θηλνιοκοίπάει ϑδΐίζ. 
ῖ686 Εοτπι βι6}}| ἀὰ5 ὙΜΊάογδρτο- 
οἰθηάθ, ἀδ5 ἀδθγ Απεῖονί ἀ65 Και ὶ- 
ΚΙο8 Ζῃ ατυπάο [ἰορί, ἴῃ πιδρ!!ομδί 
δίαγΚαπι Οοηϊγαβία ἀδγ. δεν θεάυο- 
(ἰοηβθσννοὶα ἰδέ ΐου τηδρ] ! οἶδι ΚΟΥΖ 
δείαβδί.. 

[617 Α] 11. σὺ δὲ κτέ. Ζα τῶν 
εν ἔμπροσθεν ἰδεῖ ἔφησϑα δὺ9 ὧμο- 
λόγεις τὰ δπἰποδ θη ταὶ ἀθγ δυοῖ 
Ζὰ ὡμολόγεις πδιβίροη, 88 ἴσμεν 
κτέ τὰ δηϊποβηιδηάδῃ ΕγρϑιζΖαηρ. 
Ὀοοῖ ἰδ ἱπὶ ζννοΐϊΐϊθη Οἰΐδάς τινὰς 
βίαι οὐδένα Ζὰ ἀδηκεη. 

12. προείλου: ἀὰ ννδιἰοαῖ 805 
οἷποὺ στοβΖζθη Ζ8}} ἀϊ656 88 ΜΙ βίου 
ἃ. 

16. οὐ γὰρ ἂν ἐξέπεσον, ταῖϊ οἵ- 

[οθᾶγος Ἀὔοκθοζίεδαησ δυΐ ἀδη 
Μογρ οἶοἢ ταὶς ἀαπὶ ΥἾ ἀσοπίοπίκον ἴῃ 
παδριϊομδὺ Δ᾽] σοπιοΐηοῦ Βοἀουίαησ 
δεβασί --- νυ» ὑηδοὸγ “ ἀπτοβίδ! θη ̓  
γοη Βούηογη, ϑομβδυβρίοίογη: δσπδα 
βίος ἐκ τῆς πατρίδος, τυραννέδος. 
α. ἀφ]. δαςὶι δόξης, οὐσέας (ἐκ τῶν 
ἐόντων Ἠετοά, 8, 14) ἀδροΐ. 

οὔτε τῇ πολακικῇ, πιϊξ ἀθτ δβἷθ 
β'οὗ πδοῖὶ 468 Κ8}}, Απεῖϊοδὶ (611 (. 
486 Β) ἀυτοδροδο θα πδίίθη, ννδδ 
γν οἢ} Ῥογίκ 65 νϑυϑοδβηιδηίο. θοαὶ 
8. Ζῇ Αροϊὶ. 8ὅ Α. 

Οδρ. ΧΧΠΙΙ. 16, πολλοῦ γε δεῖ 
- μὴ ποτε. Ὦϊς ρεοννδηπιοδο Οοη- 
δἰγυοϊΐοη τοῦ πολλοῦ δεῖ ἰδέ τέ 
ἄφθαι Ιηβηΐϊϊν. ΗἶἷΟΙ σνογίγὶτὶ ἀἶθε6 
Ἀοάδηβατγί οἷη πδρίὶ γίοδ νοσῦ. ἐπποηὰϊ 
(σαὶ. δ20 ἢ: οὐδὲν δεινὸν μήποτε 
ἀδικηθῇ) οὐον ἀΐε εἰπέδοιο Νορδ- 
ιἴοη οὔ (νΕ!. 494}: οὔ μὴ ἐκπλαγῇς). 
3. Κι. δά, 8, 10 υ. 58, 7, 6. Γ - 
σηται ἰδ πῖομί αἷς Ῥυδιογιτ πὶ τὸ 
δββ6π. ἊΝ 
[8] 18. ὃς (ὅστις) βούλει, ννῖθ 

ἀδ8 ἰδίεϊηϊβοῖς φεΐυΐθ ρουδγαυσθί, 
παΐθ ογοδοοποῦ Οοποίγαοίίοη. Υα]. 
ῬΒΣοῦ. 48 Ὁ: τριῶν οὖν - ὄντων 
ἡμῖν ὦντινων βούλει κτέ. Ζα Κτ. 
δ1, 16, 1. 
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ΣΩ. δαιμόνιε, οὐδ᾽ ἐγὼ ψέγω τούτους ὥς γε δια- 

κόνους εἶναι πόλεως, ἀλλά μοι δοκοῦσι τῶν γε νῦν διακο- 
νικότεροι γεγονέναι καὶ μᾶλλον οἷοί τε ἐκπορίξειν τῇ πόλει 
ἐν ἐπεθύμει" ἀλλὰ γὰρ μεταβιβάξειν τὰς ἐπιϑυμίας καὶ μὴ 

5 ἐπιτρέπειν, πείϑοντες καὶ βιαξόμενοι ἐπὶ τοῦτο, ὅϑεν ἔμελλον 
ἀμείνους ἔσεσθαι οἵ πολῖται, ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν τούτων 
διέφερον ἐκεῖνοι᾽ ὅπερ μόνον ἔργον ἐστὶν ἀγαθοῦ πολίτου. α 
ναῦς δὲ καὶ τείχη καὶ νεώρια καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα καὶ 
ἐγώ σοι ὁμολογῶ δεινοτέρους εἶναι ἐκείνους τούτων ἐκπο- 

10 ρέξειν. πρᾶγμα οὖν γελοῖον ποιοῦμεν ἐγώ τε καὶ σὺ ἐν τοῖς 
λόγοις ἐν παντὶ γὰρ τῷ χρόνῳ, ὃν διαλεγόμεϑα, οὐδὲν 
παυόμεϑα εἰς τὸ αὐτὸ ἀεὶ περιφερόμενοι καὶ ἀγνοοῦντες 
ἀλλήλων ὅτι λέγομεν. ἐγὼ οὖν σε πολλάκις οἶμαι ὥμολο- 
γηκέναι καὶ ἐγνωκέναι, ὡς ἄρα διττὴ αὕτη τις ἡ πραγματεία Ὁ 

Ι6 ἐστὶ καὶ περὶ τὸ σῶμα καὶ περὶ τὴν ψυχήν, καὶ ἡ μὲν ἑτέρα 
διακονική ἐστιν, ἡ δυνατὸν εἶναι ἐκπορίξειν, ἐὰν μὲν πεινῇ 
τὰ σώματα ἡμῶν, σιτία, ἐὰν δὲ διψῇ. ποτά, ἐὰν δὲ ῥιγῷ, 
ἱμάτια, στρώματα, ὑποδήματα, ἄλλ᾽ ὧν ἔρχεται σώματα εἰς 
ἐπιϑυμίαν᾽ καὶ ἐξεπίτηδές σοι διὰ τῶν αὐτῶν εἰκόνων λέγω, 

1. ὥς γε διακόνους εἶναι: ἴπ5ο- 
ἔοτιι 65 δοῦ ἀἄδτυπι ᾿δηάεϊί, ὈίΘΠΟΥ 
εἶπε ϑιδαίοα σὰ κεΐη. αὶ. Μίδαν. 
Κγηϊ. ᾧ 1561. ϊ]᾽6 0πἰογβοδοϊ άπ πσ 
φνἰδοδθη ἀἰδηοπόδθη ἀπά ΒΟΓΥΒΟ ΘΗ - 
ἀοῃ Καπείεπ, ἀΐο πἰεγάθπτον δηρο- 
Βδδβηΐς υυνὔἱψκά, συμί, ννῖθ 510} σἰεἰοἢ 
τοῖσί, δύο δυ ἀδπιὶ (αρ. ΧΙΧ (. 
Ἑτοχίογίθη. ϑ΄'ς ἔὔμγί αἴθθοβ δ 06Τ 
φυοϊίζου πηὰ ονδαίογιὶ 65. 

4. μεταβιβάξειν (εἶπα ἀπάετα Εἰσὶ - 
ἰππῷ σοθϑη 6. Ζὰ 493 ΑἹ 151 Δ δπρὶρ 
σου διέφερον. ΑΘἢΠΙϊοΝ ͵δι ἀϊα δ΄6}}6 
Ῥχγοίαδρ. 898 Α: ἀλλὰ καν εἰ ὀλίγον 
ἔστι τις ὅστις διαφέρει ἡμῶν προ- 
βιβάσαι εἰς ἀρετὴν ἀγαπητόν. 

δ. ἐπιτρέπειν : 8. τὰ 804 ( (188, 91). 
ἐπὶ τοῦτο 580} 168: εἰσι ἀδπὶ ϑ΄' πη 6 

ΠΒΟΒ δὴ μεταβιβάξειν δη πἀπὰ ννἱτὰ 
ἀητὸ ἄδθη Ἀεἰαίίνοαίς ὅϑεν κτέ. 
δεδίϊπεπί. 

0. οὐδὲν τούτων κτέ. Ζα Ὀδδοῖι- 
(6 ἰδὲ ἀν ῬΜεΟΝΒαὶ ἰη ἀογ ΒοζΖιοῖι- 
πῆρ, ἰηάδηη ἰοῦ τούτων βδίαίϊ ἀ68 
οὔίροη τῶν νῦν, πηὴ ἀαξῆτ ἐκεῖνοι 
βίαι ἀδε οὐΐροι τούτους εἰηύτγ, 

[0] 8. ναῦς κτέ. νρὶ. 488 ἢ. 
9. εἶναι τα ὅτι ἦσαν. 

. 12. περιφερόμενοι εἰς ταὐτό 

εηΐδρτγιοδί ἀ6πὶ ἀδαίβοδη: αἷς ἢ ἱ πὶ 
Κνεοΐδε βου ἀπ ἀγθ θη, Δ06Γ πἰοὶί 
Δ οἷα ππὰ ἀδαβοίδοεη Ραῃηκίο, 
δοηάοτηῃ οἰπθὴ Οἶγκοὶ θαβοιτγείθθη, 
80 4858 Ἰῃ8Ππ νν]Θ 6 πδοὴ ἀδπι Αη- 
[ἀπροραηκία Ζαγδοκκοπιηί. Ὁ]. 
Βδιδαῖ ΟΥ̓ 460 Β: ἤκομεν εἰς τὰ 
πρότερα περιφερόμενοι. 

18. ἀλλήλων: Κυν. 41, 10, 8. 
14. διττή. Ἰθεῦεν ἀΔ8 Ὀεὶρσεξαρίο 

τίς 8. τὰ 456 Α (48, 11 8, Ε)) υπὰᾶ 
Κτ, 581, 16, 8. Βεδοβίδηβνυθγίῃ ᾿δέ 
ἀϊε ὙΜογίβιε! απρ΄. 

[Ὁ] 18. ἡ μὲν ἑτέρα. εν αερεη- 
βᾶῖ2 (οἱρί ον ἰῃ δηάογου ἘΌΤΙΩ 
Ζυογϑῖ δηρεθουίεῖ ὅτε (υπίεη Ε) 
ἔστι τις κτέ. ἀαπὰ ἀᾶπη (618 Α)Ἱ τὴν 

γ. ...ν. δεσποίνας εἶναι τούτων. 
16. ῃ... εἶναι 50} 16821 5' ἢ δπ 

8 ἄδη γυογβαγροβεπάθι ϑ8αῖ2 δῃ, 
. ὕεθεν ἄδη ἴηβη, δεῖ Βεἰαίίνοη τρὶ, 

Κτν. δὅ, 4, 9. 
18. ὧν ἔρχεται --- εἰς ἐπιϑυμίαν. 

Ὀῖ6 Τ᾽ ιαβομγοϊθυηρ ἔν ἐπιϑυμεὶ ἰδὲ 
ἂἃπι| Ρ]αῖΖεα, ννεἱϊ ἀΐς Βερσίεγάδη 8|}}- 
ἢ ΠΟΝ βῖο ἢ δηΐνν Κα], ννυϑοίβθῃ 
πὰ Ζϑθ γαῖ νι ογάθη. 

19. καὶ ἐξεπίτηδές σοι διὰ τῶν 
αὐτῶν εἰκόνων λ. ρὶ. Ῥῃδεάο 98 ΕἸ: 



1902 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

ἵνα ῥᾷον καταμάϑῃς. τούτων γὰρ ποριστικὸν εἶναι ἢ κά- 
Ἑ πηλὸν ὄντα ἢ ἔμπορον ἢ δημιουργόν του αὐτῶν τούτων, 

σιτοποιὸν ἢ ὀψοποιὸν ἢ ὑφάντην ἢ σκυτοτόμον ἢ σκυτοδεψόν, 
οὐδὲν ϑαυμαστόὸν ἐστιν ὄντα τοιοῦτον δόξαι καὶ αὐτῷ καὶ 
τοῖς ἄλλοις ϑεραπευτὴν εἶναι σώματος, παντὶ τῷ μὴ εἰδότι, 
ὅτι. ἔστε τις παρὰ ταύτας ἁπάσας τέχνη γυμναστική τε καὶ 
ἰατρική, ἢ δὴ τῷ ὄντι ἐστὶ σώματος ϑεραπεία, ἥνπερ καὶ 
προσήκει τούτων ἄρχειν πασῶν τῶν τεχνῶν καὶ χρῆσϑαι τοῖς 
τούτων ἔργοις διὰ τὸ εἰδέναι, ὅτι τὸ χρηστὸν καὶ πονηρὸν 
τῶν σιτίων ἢ ποτῶν ἐστιν εἰς ἀρετὴν σώματος, τὰς δ᾽ ἄλλας 

δ18 πάσας ταύτας ἀγνοεῖν [διὸ δὴ καὶ ταύτας μὲν δουλοπρεπεῖς 
τε καὶ διακονικὰς καὶ ἀνελευϑέρους εἶναι περὶ σώματος 
πραγματείαν, τὰς ἄλλας τέχνας, τὴν δὲ γυμναστικὴν καὶ 
ἰατρικὴν κατὰ τὸ δίκαιον δεσποίνας εἶναι τούτων. ταὐτὰ 
οὖν ταῦτα ὅτι ἔστι καὶ περὶ ψυχήν, τοτὲ μέν μοι δοκεῖς 
μανϑάνειν ὅτι λέγω, καὶ ὁμολογεῖς ὡς εἰδὼς ὅτι ἐγὼ λέγω" 

ἥκεις δὲ ὀλίγον ὕστερον λέγων, ὅτι ἄνϑρωποι καλοὶ κἀγαϑοὶ 
Β γεγόνασι πολῖται ἐν τῇ πόλει, καὶ ἐπειδὰν ἐγὼ ἐρωτῶ οἵ- 

τινες, δοκεῖς μοι ὁμοιοτάτους προτείνεσϑαι ἀνθρώπους περὶ 
τὰ πολιτικά, ὥσπερ ἂν εἰ περὶ τὰ γυμναστικὰ ἐμοῦ ἐρω- 
τῶντος, οἵτινες ἀγαϑοὶ γεγόνασιν ἢ εἰσὶ σωμάτων ϑεραπευταί, 

καὶ ἐξεπίτηδες πολλάκις ἀναλαμ- 
βάνω, ἕνα μή τι διαφύγῃ ἡμὰς. 
εἰκόνων βαρ ϑοκταίθοβ, πὶ δπζυ- 
ἀευίεη, ἀδ45 65 510} ἴῃ ἀδγ Ηαυρί- 
δΆσιθ, ἀἷς ἀδη οἰδοι ! ̓οἤθη ΟΘεροη- 
δίαπἃ ἀν Ετογίογαπρ ὈΪἀεί, δ8πη2 
Ὧπὶ ἃπάογε Ὠίηρο παπάε!, ἀδ88 ΔΌΟΓ 
ἀϊο5 Κοίπθῃ ννθβθηι!οβοη ϑηίον- 
ΒΟ 164 δ ἀ6(. 

1, κάπηλος ἰδεῖ ἀογ Κἰοϊπ πᾶ πάογ, 
Κιᾶπιογ, οἱ σαηί οἷ ἀδγ αἰ 1ζ8πά68- 
Ρτοἀποίθοῃ ᾶπάοϊς (υπίοη ὅ18 Β 
ἀον ἮΥ οἰ πεοιθηκ), ἔμπορος ἀογν Καιυΐ- 
ἔλγοσ υπἀ Οτοβζιδιάϊον. αὶ. Ρτοί. 
818 Ο. 

Ὡ. δημιουργός: ΕἾΟΙ ἀδΥ, νυϑι δ οΣ 
δυ5 Βοβείοϊοεη Ὀίηρε ἔν ἀΐο Βε- 
ἀτίπϊεδο ἀδ5 1,6ἷδ68 νογίοσ ρσί. 

[Ε] 8. σκυτοδεψός (ἄθεν ἀδηῃ Αο- 
σϑηῖ 8. ἄθη Κρ. Αηἢ.) οἀεν σκυτο- 
δέψης., 58ε]ίεπα Βεοζοϊοϊν  παησ δίδίί 
βυρσοδέφης. Ηΐοεν νἱϑ!]!οἱοε δϑείομι- 
ἰοἷ σαννδῃ!ῦ, πὶ ποοῖ Δα 6 ῃ ΔΓ 
δι. δρ. 46 Ὀεδοπάετα 491 Α Ζὰ 6γ. 
ἵπΠ6ΓΏ. 

4, δου ϑαυμαστὸν ἐστι δὰ νυνἷγὰ 

ἀεγς ϑδ'αΐίζ διηδκοι υὐμβίδοι, ἱπάθα 88 
ἀϊς 8.91|1|6 ἀες οδίροι [πδοϊτἶνα, ἀοχ 
ἴῃ ἀοπι ρατίϊς. ὄντα τοιοῦτον δαῖ- 
δαοποιμηθη νυ7ῖγά, οἷῃ δηάδσγογ, δό- 
ξαι, (τι. 78 βοκγαίθβ οὐ δυίοση 
νὶΐ, ἰδέ, ἀΔ85 επιαπά, ἀεν ἔν ἀΐο 
Βεάδτἔηϊβθαε ἀεβ 1,ωεἶθο6 βογξί, οἴῃθ 
οἴννδ τοῦ ΟὙπιπδδίῖκ πὰ ἨἩδοὶ!- 
Καμάα Ζὰ νογείθῃςη, ἰοϊονί δουΐ ἀδῃ. 
Οοάδηκοη Κοπιπθα Κδηη, ἀδ28 ΟΣ 
ἀεγ γϑῆγο ΡίδεροΣ ἀ685 1,61068 56ὶ. 

ὕ. παντὶ τῷ μὴ εἰδότι: παοὶ- 
ἀγὕοἰοἢ Ὀοϊσοίαρσίο ΕΥκΚΙγας κὰ 
αὑτῷ κ. τοῖς ἄλλοις. 

ὃ. Ζι παρὰ ταύτας ἁπάσας τ]. 
αηίδη (618 Α) Ζὰ τὰς ἄλλας τ. 

[618 Α] 11. δουλοπρφεπεῖς ακὶξ 
Απεδρίοϊαηρσ δῇ 480 Β ἀπά πη οἶ6 
Αὐϑβαγᾶοκα ἰπ ἄἀθῃ ἔγϑδμεογθηῃ Β6- 
μαπρίαηρου ἂε5 Κα κε 5, Ζ. Β. 
486 Ὁ. ῖ6ς Αεἰϊθαίε ἀοχ ΒἰδίοΣῖκ 
απὰ ΡΠ Ιοβορ ιἶα τνογάοπ βογδάθζῃ 
απδεϊλυδοξί. ’ 

18. τὰς ἄλλας τέχνας: Καπείο 
Π8οἢ ἄδπὶ σαννῦ η] ἤθη ϑργδοῖβο- 
Ὀγδίι οἷ, - 
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ἔλεγές μοι πάνυ σπουδαζων, Θεαρίων ὁ ἀρτοκόπος καὶ Μέ- 
ϑαικος ὁ τὴν ὀψοποιίαν συγγεγραφὼς τὴν Σικελικὴν καὶ" 
᾿Σάραμβος ὁ κάπηλος, ὅτι οὗτοι ϑαυμάσιοι γεγόνασι σωμάτων 
ϑεραπευταί, ὁ μὲν ἄρτους ϑαυμαστοὺς παρασκευάζων, ὁ δὲ αὶ 
ὄψον, ὁ δὲ οἷνον. 

ΤΧΧΙ͂Ν. Ἴσως ἂν οὖν ἠγανάκτεις, εἰ σοι ἔλεγον ἐγὼ 
ὅτι ἄνϑρωπε, ἐπαΐεις οὐδὲν περὶ γυμναστικῆς" διακόνους μου 

. λέγεις καὶ ἐπιϑυμιῶν παρασκευαστὰς ἀνθρώπους, οὐκ ἐπα- 
ἕοντας καλὸν κἀγαϑὸν οὐδὲν περὶ αὐτῶν. οἵ, ἂν οὕτω 

10 τύχωσιν, ἐμπλήσαντες καὶ παχύναντες τὰ σώματα τῶν ἀν- 
ϑρώκπων ἐπαινούμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν, προσαπολοῦσιν αὐτῶν καὶ Ὁ 
τὰς ἀρχαίας σάρκας᾽ οἱ δ᾽ αὖ δι᾽ 

3 ’ 9 ᾿ 6 ἀπειρίαν οὐ τοὺς ἔστι- 
ὥντας αἰτιάδονται τῶν νόσων αἰτίους εἶναι καὶ τῆς ἀποβολῆς 
τῶν ἀρχαίων" σαρκῶν, ἀλλ᾽ οἱ ἂν αὐτοῖς τύχωσι τότε παρ- 
ὄντες καὶ συμβουλεύοντές τι. ὅταν δὴ αὐτοῖς ἤκῃ ἡ τότε 

1. Ὑμοατίοη, Μιιαῖκοθ απὰ 84- 
Ταηῦοβ νυδύθὴ ἀδπιαὶβ δεγἄπιίθ 
ϑροϊεοκαπδι]ογ. δῖ6 νυδγάβη. δαοῖ 
δοηδῖ ογυυδμπί. ΜΠ αἰ Κοα δἰδηπίθ 
δὰ5 δ ̓ οἰΠἶοπ, τό ἀΐοὸ Κοοϊκαπεί 
Βδι] ΘΠ  ἰ οἷ ἴθ ἄἀδπι γοϊοῆθη υὑπὰ 

Ρἴξου ϑυγακυβ (ϑίδαι ΠΠ 404 Ὁ: 
Σς ακοσίαν τράπεξαν καὶ Σικελι- 

ὴν ζοικιλίαν ὄψων. Ἠογϑί. οᾶγπι. 
ΤΙ ) 18) δοβοὺ ἔγᾷμβ εἶπ ἔοΐπε 
Αφρὶ ϊιάοιᾷ οὐδησί ᾿αίίθ. ϑϑοῖπα 
Β δεῖ Δ γί ἀοη Ναπθη ὀψαρτυ- 
τικά. ίο Ετγυννᾶδβηθπηρ ἀδγβεϊ Ὀδη 
ΜΝ] πἰοδί οἴμο Απερίοϊαπρ, δυΐ 
462 Β. Ο. ογ΄ αρτοκοόπος ἱἰδὶ :ὺ- 
εἰοἶοσι Κὐαοποηδᾶοκογ. θ δῦ δὺβ ἮΥ εἰ- 
ΞΘΠΠΙΘΝ] ροίοτγισίο ἄρτος ννᾶγ εἷπθ 
Ἐξοβίδρεϊδο, ννῖϑ δὰ9 Αἰδοηπδυ ΙΡ 14 
τὸ ὀγβθίϑῇ : Σόλων δὲ τοὶς ἐν πρυ- 
τανείῳ σιτουμένοις μᾶξαν παρέχειν 
κελεύει, αρτον ταῖς ἑορταῖς 
προσπαρατιϑέναι. 
“Ὅαρ. ΧΧΙ͂Ν. [6] 6. Ἴσως ἂν 

οὖν ἠγανάκτεις ν γνὶὶοΘ ΚαΙΠΙκΙο9 
υΥΐγ ΚΠ οΒ (μαΐ, ἀὰ Θοκγαίθβ ἔμ πὶ πδοῖι- 
τυνΐθϑ, ἀδ55 ΟΥΓ γοῇ ἄογ Ρο εκ ποδία 
γογβίονθ. ϑοκγαίεβ σϑδΐ πὰρ ἀδζα 
θ6Γ, σὰ ζοῖρθῃη, ἀδ88 ἰδπε Βοΐγὶθ- 
ἀϊσαπρ ἀον Βερίεγάθη εἴπεβ ϑδίδδιεδ 
οἶπα δἰ (οἶα αγαπαϊαρα νυ ἢ] οἷης 
ἄυδζογο Οἰδηζρογίοάς 4685 ϑίδαϊθἑ 
ΒεΥθ γα ἀπά ἀεη ϑιδαίβηπδη- 
ΠΘΥΠ αἷμα βΥΟΒΖΟΠ Ναπθη ψῸΓ- 
δοιδϊοη Κὔπης, ἀδε8 Δῦ6Υ ἀον Θ'(ΌΥΖ 

ῬΙδΐοἣΒ δυβρβον. Ὠϊἱδϊορο. 11. 

᾿.11). Ἡίοε: 

ἀΐοβοβ ϑίδαίβ ἀπνογπι οἰ 4 ο ἢ ἰδὲ πὰ 
δεταάβ ἴπ ἰθβηθπι ἄθβζθγθπ ϑομεοίη- 
νυδο ιίμαπι ἀἰ6 ϑονα ἃ βοΐ ποὺ Κυδη- 
πεῖς τὰ βασίθη ͵δ8(. 

8. παρασκευαστὰς ἀνθρώπους: 
νογᾶομα οι. Καὶ δή, 1, 1. 

9. περὶ αὐτῶν: ἀδπὶ ϑίππ πδοὴ 
δυΐ γυμναστικῆς, ΔΌΘΓ νοΓΔΙροπποὶ- 
πογηὰ πιϊξᾷ Βοζὺρ δυΐ Β οδδη. 

ἂν οὕτω τύχωσιν: τὺ ὅ14 Εἰ (184, 
ΥΘΠΠ 65 5'οἷι δὸ {ὙἹΠ Ὁ, 

αἶϑσο: υἱϑ ! οἷοί, 
[0] 11. προσαπολοῦσιν---τὰς ἄρ- 

χαίας σάρκας. Εἶπ δηάετοα ΒΙ]ὰ 
[ἂν ἀΐοβοὶθο ϑδοῖθ δί θεπὶι.. ΟἹ. 1 
1ὅ: ὥσπερ οἱ δανειξόμενοι ῥᾳδίως 
ἐπὶ τοῖς μεγάλοις τόκοις μικρὸν 
δὐπορήσαντες χρόνον ὕστερον καὶ 
τῶν ἀρχαίων ἀπέστησαν. Αὐοῖ Ζὰ 
ἄεπὶ [οϊβοπάθη ἀλλ᾽ οὗ ἂν αὐτοῖς 
τύχωσιν νρῖ. Ὅοιι. Ο]. 116: ἐγὼ 
δὲ οὐκ ἀγνοῷ μέν, ὦ ἄνδρες ᾽'49η- 
ναῖοι, τοῦϑ ὅτι σολλάκις ὑμεῖς 
οὐ τοὺς αἰτίους ἀλλὰ τοὺς ὑστά- 
τους περὶ τῶν πραγμάτων 
εἰπόντας ἐν ὀργῇ ποιεῖσθε 
ἂν τι μὴ κατὰ γνώμην ἐκβῇ. ΡΆ, 
1184: ὁρῶ γὰρ ὡς τὰ πολλὰ ἐνίους 
οὐκ εἰς τοὺς αἰτίους, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς 
ὑπὸ χεῖρα. μάλιστα τὴν ὀργὴν 
ἀφιέντας. 

19, οἵ δ᾽ αὖ κτέ. 1μοδ6. Απκηᾶ- 
Ρίυπε. 

16. ἤκη φέρουσα ΔΗ5Ο Δ ἢ : 
18 
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πλησμονὴ νόσον φέρουσα συχνῷ ὕστερον χρόνῳ, ἅτε ἄνευ 
'τοῦ ὑγιεινοῦ γεγονυῖα, τούτους αἰτιάσονται καὶ ψέξουσι καὶ 
κακόν τι ποιήσουσιν, ἂν οἷοί τ᾽ ὦσι, τοὺς δὲ προτέρους 

Ε ἐκείνους καὶ αἰτίους τῶν κακῶν ἐγκωμιάσουσι. καὶ σὺ νῦν, 
ὦ Καλλίκλεις, ὁμοιότατον τούτῳ ἐργάξει" ἐγκωμιάξεις ἀνθρώ- ὅ 
πους, οἵ τούτους εἱστιάκασιν εὐωχοῦντες ὧν ἐπεθύμουν, καί « 
φασι μεγάλην τὴν πόλιν πεποιηκέναι αὐτούς" ὅτι δὲ οἰὐδεῖ 

519 καὶ ὕπουλός ἐστι δι’ ἐκείνους τοὺς παλαιούς, οὐκ αἰσϑά- 
γνονται. ἄνευ γὰρ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης λιμένων καὶ 
νεωρίων καὶ τειχῶν καὶ φόρων καὶ τοιούτων φλυαριῶν 
ἐμπεπλήκασι τὴν πόλιν᾽ ὅταν οὖν ἔλθῃ ἡ καταβολὴ αὕτη 
τῆς ἀσϑενείας, τοὺς τότε παρόντας αἰτιάδονται συμβούλους, 
Θεμιστοκλέα δὲ καὶ Κίμωνα καὶ Περικλέα ἐγκωμιάσουσι, τοὺς 
αἰτίους τῶν κακῶν' σοῦ δὲ ἴσως ἐπιλήψονται. ἐὰν μὴ δὐ- 

Β λαβῇ, καὶ τοῦ ἐμοῦ ἑταίρου ᾿4λκιβιάδου, ὅταν καὶ τὰ ἀρχαῖα 
προσαπολλύωσι πρὸς οἷς ἐκτήσαντο, οὐκ αἰτίων ὄντων τῶν 
κακῶν ἀλλ᾽ ἴσως συναιτίων. καίτοι ἔγωγε ἀνόητον πρᾶγμα 
καὶ νῦν ὁρῶ γιγνόμενον καὶ ἀκούω τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν 
πέρι. αἰσθάνομαι γάρ, ὅταν ἡ πόλις τινὰ τῶν πολιτικῶν 
ἀνδρῶν μεταχειρίξηται ὡς ἀδικοῦντα, ἀγανακτούντων καὶ 20 

μπιο 0 

οἷα ἰδὲ ἀδ (ἴῃ ἀον ὙΥΪΓΚα Πρ) πὐϊέ ἀοΥ 
Καυδηκμοῖ ἴᾳὰ Οοίοϊρσα, ἀ. ᾿ι. εἷς ἢδί 
εἶπα Κυδηκηοὶς σοῦτδοβί, 

[ΕἸ] 6. ο τούτους, πϑπι]οῖι ἀϊα 
Αἰ οηον. 

Μ|ς καί φασι ννϑοοϊιδοϊί ἀ85 ϑυὺ- 
6οί, ἀδΔ5 γϑγδ  ραπιοϊ ποῦ νυνῖγά, ννὸ- 

ἷ ἀδγ ϑ'αῖχς ἱπ ἀοπιοηβίγαιϊνα ΕὌΤΓΠι 
ἀθογρομί, 80 ἀδϑβ αὐτούς ἄξδπι οὗ 
δηίβρτϊο , 

7. οἰδεῖ καὶ ὕπουλός ἐστι: οτεῖο- 
γο 5 Ὀοζοίομπεί ἀΐθ 82 γ ἢ ἀατοῖὶι 
πησεβυπάθ Απβοβννοι ὰπσ ΒΟΓγΟΥ- 
ἰγοίϊθδπὰς Αὐϊσεάἀυπβοηϊοὶς. ἀΪ6 οἷῃβ 
Ζοεῖϊῤ ἰδὴσ βοίδεί ἀθθ ϑοϊιοῖθ ἀδὺ ᾿ 
Οδβυηαποῖϊς ὀγννθοκοη Καπη, ἰείζίο- 
γ6 5 ἀΐο ποῦ ννδγποβπιῦδγα ᾿ἱπ ΠΟΥ 
Μογάοεθπὶ8 ἀον ϑδξι. 

[619 Α] 10. φόρων: Ζ6||6 υπὰ 
Αὐφαθεπ, ννοἰοῆα αἀἰ6 ΑἸ ΘΠΟΓ τοι 
δηάογοη ϑίδδίοη οσῃοῦθη υπά πὺγ 
ἦπη οἵσεηθη Τηίϑγθββθ νεγνυνδπάίθη. 

καὶ τοιούτων φλυαριῶν πιϊξ Αη- 
δρίθ αὴρσς δυΐὲ 490 Ο υπάὰ ΒοζΖυρ- 
ΠδΒπια δυῦ 468 αὶ. ΜΡ,ρ!. θθπ. ΟἹ. 
ΠῚ 29: καὶ τέ ἂν εἰπεῖν τις ἔχοι; 
τὰς ἐπάλξεις ἃς κονιῶμεν, καὶ τὰς 

ὁδοὺς ἃς ἐπισκευάξομεν, καὶ κρή- 
ψας καὶ λήρους: 

14, σοῦ .. ἐπιλήψονται: Κτ. 41, 
12. ΕΒ ἰἰεσὶ οἶπθ Απερίοίπδρ δυΐ 
486 Α ἀδτὶπ. αὶ. σὰ δ18 Ὁ. ᾿ 

1ὅ. .καὶ τοῦ ἐμοῦ ἑταίφου ᾿᾽Αλκι- 
βιάδου. ὕὔεδον ἀδειζογ δ! επῖ5 ἀΐοδοῦ 
Ῥγορδοζοίΐυθπσρ ἀοβ ϑοκγαίεϑ ΖῈξ 
Ζεῖξ, ἰπ νυεϊοδος ἀογ  Ὀίδϊος δίαιι- 
βηάοί, 4. ἀΐς Εἶη], 5 19. Εν ἀΐα 
1686ὸν ἀ65 λϑίαϊορβ αἀΐοπὶ ἐἀΐϊο Ο6- 
Βομίοίθ ἀθ5 ΑἸΚΙ ϊδάθ5 αἷ5 Ὀοδίδιὶ- 
δοπάθβ Βοίερίο! ἂν ἀΐο αἱ σϑιμοΐῃα 
Βεμδαρίαπρ ἀθ5 ϑοκγδίθδ. 

Β] 17. καέτοι ἔγωγε. Ἠϊογαϊί 
σοί ϑοκγαῖίοα σὰ ἀδπὶ Βανι οἶδα 
ΌΟΓ, ἀδε8 οἷπθ νεγαγίβεϊπρ ἀδΓ 
Θιαδίθπιϑππογ, ἴὐπάδηϊκ, ἄδθὴ [6 
δγῃίεπ, ΠῸΓ αἷβ ἢ οἷσς ἰδ γοῦ εἰβϑπϑη 
Τιδορκοῖς ὑπὰ Βαννοῖα ἣν ἴγὸ ὕπ- 
«ἀομεἰσκοῖς δηζυδει θη βαϊὶ. 

18. ὁρῶ -- ἀκούω. Βδοϊκταίεοβ ἰορί 
νου ἀαγδυΐῖ, Πουνογζυ Βεῦση, ἀ858 
ἴῃ ἀδὺ ογρδηβοηθμοῖς πὰ αεβδεη- 
ννᾶγΐ βἱοἢ ἀδββοίθα νυ: δάογβοϊί, 

90. ἀγανακτόὀύντων νου αἰσϑάνο- 
μαι αὐπᾶπρὶᾳ πιὶς απεροίδδβοη θαι 
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σχετλιαξόντων ὡς δεινὰ πάσχουσι᾽ πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ τὴν 
πόλιν πεποιηκότες ἄρα ἀδίκως ὑπ᾽ αὐτῆς ἀπόλλυνται, ὡς ὁ 
τούτων λόγος᾽ τὸ δὲ ὅλον ψεῦδός ἐστι. προστάτης γὰρ πό- 
λεως οὐδ᾽ ἂν εἷς ποτε ἀδίκως ἀπόλοιτο ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς πό- 

φ 

δ λεῶς ἧς προστατεῖ᾽ κινδυνεύξι γὰρ ταὐτὸν εἶναι, ὅδοι τὲ 
πολιτικοὶ προσποιοῦνται εἶναι καὶ ὅσοι σοφισταί. καὶ γὰρ 
οἵ σοφισταί, τἄλλα σοφοὶ ὄντες. τοῦτο ἄτοπον ἐργάξονται 
πρᾶγμα᾽ φάσκοντες γὰρ ἀρετῆς διδάσκαλοι εἶναι πολλάκις 
κατηγοροῦσι τῶν μαϑητῶν, ὡς ἀδικοῦσι σφᾶς αὐτούς, τούς 

10 τε μισϑοὺς ἀποστεροῦντες καὶ ἄλλην χάριν οὐκ ἀποδιδόντες, 
εὖ παϑόντες ὑπ᾽ αὐτῶν᾽ καὶ τούτου τοῦ λόγου τί ἂν ἀλο- 
γώτερον εἴη πρᾶγμα, ἀνθρώπους ἀγαϑοὺς καὶ δικαίους γε- 
νομένους. ἐξαιρεϑέντας μὲν ἀδικίαν ὑπὸ τοῦ διδασκάλου, 
σχόντας δὲ δικαιοσύνην, ἀδικεῖν τούτῳ ὃ οὐκ ἔχουσιν; οὐ 

16 δοχεῖ σοὶ τοῦτο ἄτοπον εἶναι, ὦ ἕταῖρε; ὡς ἀληϑῶς δημη- 
γορεῖν μὲ ἠνάγκασας, ὦ Καλλίκλεις. οὐκ ἐθέλων ἀποκρίνεσϑαι. 
. ΧΧΝ. ΚΑΜ4. Σὺ δ᾽ οὐκ ἂν οἷός τ᾽’ εἴης λέγειν, 
εἰ μή τίς σοι ἀποκρίνοιτο: 

ΣΘ. Ἔοικά γε νῦν γοῦν συχνοὺς τείνω τῶν λόγων, 

20 ἐπειδή μοι οὐκ ἐϑέλεις ἀποκρίνεσθαι. ἀλλ᾽ ὠγαϑέ, εἰπὲ πρὸς 

αὐτῶν. ον Ρίαταὶ βοῆς αὐἷἰΐ Βομί, 
ΟὈννολ! τινα υογπογροθς. Ὠῖ6 Αὐ6- 
δᾶρο οἷ στορ δίΐθη; ἀΐο Πδηπάϊπης 
ἀε5 Ζι νυ ϊβδοθπδαίζοα νυϊγὰ ἱπιπι  Γ ΠΌΓ 
δὲ οἴη δ γνοϊϊζοροῃ, 

2, ἄρα Ὡδομροδίο! !ς υνΐο Ρεοίαδρ. 
8δδ Β: ὡς δὲ ταῦτα γελοὶά ἐστι 
κατάδηλον ἔσται, ἐὰν μὴ πολλοῖς 
ὀνόμασι χγρώμεϑα ἄρα. Ηΐεν ἀϊεπί 
45, Ὧπὶ ἀ85, γν85 πδοὶϊ ἴτε Νίοϊ πυπσ 
οκίδίεί, Ζὰ Ὀεζαϊοπαη, 

[0] δ. ὅσοι κτέ. ἴ,ο56 ψεγκΚηῦ- 
ἔπηρ : ἀογβοίθα Ε8}1, Ἔθ απ βόννοῦ!] θοὶ 
Θῆεδη, ἀἷο...,. νυἷῖθ ἃ. δ. νν, 
Ὁ. προσποιοῦνται, δεάδοϊιί ἰδὲ δῃ 

ἀΐϊο νοῦ δοϊάεη ἀθεγποαηεηθ Αὐΐ- 
ξαῦοι ἀδη Οεροπείαπαά ἰἰγχοῦ Β6- 
ἈΠ Ὀοθδοῦ Ζζὰ τϑδοΐδη, ἰδπὶ 

ἀϊο Τυροπά δεϊξυδτίηρσοη; ἀδγ 8π- 
βου Πςο Βιδαίβιιδμη υὙϑγϑρυΐο ί 68 
δι ϑίδαία πὶ ὅὕδπζθη, ἀθγ Θοριἶδί 

“(ἄδν βἷοιι. 15 ΤΌ ρθη γον δαερὶδι) 
ἄδαι Εἰηζοίποη, Κα]. Ιβοογ. 18, ὅ ἴ. 

[ῦ7]12. ἀνθρώπους ἀγαϑούς ννὶδ 
δι πδοὶ ἀον Βεμδιυρίιπρ ἀον ὅο- 
ΡΜ ἰδίθη δηπαβληθη πιῦ58. 88 δοὶ- 
σεοίπρίο ἐξαιρεϑέντας ἀδικίαν ἀϊοπί 

ἄδασζῃ, ἄδθπ ἴπποσεπ Ὑἀοσβργῦοῖ 
δοδαγέ Πογνυοσίγοίαπ Ζὰ ἰδ556ῃ. 

14, ἀδικεῖν τούτῳ --- ἀλ5 ννᾶγάε 
πϑι!ἶοῖ ἀΐα ἀδικία 5βεῖη --- δ᾽ οὐκ 
ἔχουσιν. 

16. ὡς ἀληϑῶς δημηγορεῖν ὨΐδΓ 
πα ἀθα ϑΐπηθ οἷπθ ἰᾶῆσα Ζυδβδιι- 
δηδᾶπροηάς εάθρ ἢα]ίθη πὶ ὅ6- 
δεοιβαὶΖ Ζὰ ἐεγ αἀἰΔ] οἰκιἸσομδη πίετ- 
βΒυσδυησ. [ἊΠοὈτγσοηβ ἱεπί αἷ65 ἀἷΐδ 

ΙΝ 

Ὁ 

Απἰνοτί δ ἄδη γογννατῖ ἀ6ε Καὶ - ᾿ 
ΕΚ|65 482 Ο: ὡς ἀληϑῶς δημηγό- 
ρος ὦν. 

Οᾶρ. υΧΧΝ. ΕἸ 19. Ἔοικά γε: 
πδαηιϊοῖν οἷός τ΄ εἶναι κτέ. ΑἸδο 
οἶα Ὀσδοδγτᾶπκία Βε͵δδυπρ 
ἄεν ἰπ ἀδγ Εἴδαρε ἀς658 4 Π|Κ|6 5 [16- 
σεπάοη Μεϊπαησ: “ἀπ νυϊγδῖ νυ ολ] 
ἵπι ϑίδαπᾶς βεΐῃ δυοῖν οὔπθ ἀδ88 
ἃ. 8. νν.᾽ ὲΓ ἔοϊσδοηάα ὅ8δ.2 πιϊΐ 
γοῦν ἀϊεπί Ζὺυν Βεκίδιϊσυπρ --- ἀοοἢ 
ΠῸΡ ἀ65 ϑομδῖῃθα. 

ὕεθος ἀθὴ Οομιείιὶν τῶν λόγων 
βδίαϊί ἀδγ διἰἰγί δαζίνθη ογ πάθππρ 
8. ἀϊος Βεϊερίεϊα θεῖ Κυν. 47, 28, 1. 

20. Ζα πρὸς φιλίου ν6]. τὰ 800 Β. 
18" 
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φιλέου, οὐ δοκεῖ δοι ἄλογον εἶναι ἀγαϑὸν φάσκοντα πεποιη- 
κέναι τινὰ μέμφεσϑαι τούτῳ, ὅτι ὑφ᾽ ἑαυτοῦ ἀγαϑὸς γεγο- 
νώς τε καὶ ὧν ἔπειτα πονηρός ἐστιν; 

ΚΑ4. Ἔμοιγε δοκεῖ. ᾿ 
ΣΩ. Οὐκ οὖν ἀκούεις τοιαῦτα λεγόντων τῶν φασκόντων 

παιδεύειν ἀνθρώπους εἰς ἀρετήν; 
ΚΑΜ. Ἔγωγε' ἀλλὰ τί ἂν λέγοις ἀνθρώπων πέρι 

οὐδενὸς ἀξίων: 
ΣΩ. Τί δ᾽ ἂν περὶ κείνων λέγοις, οἵ φάσκοντες 

προεστάναι τῆς πόλεως καὶ ἐπιμελεῖσθαι, ὅπως ὡς βελτίστη 
ἔσται, πάλιν αὐτῆς κατηγοροῦσιν, ὅταν τύχωσιν, ὡς πονη- 
ροτάτης; οἴει τι διαφέρειν τούτους ἐκείνων; ταὐτόν, ὦ μα- 

κάρι᾽, ἐστὶ σοφιστὴς καὶ ῥήτωρ, ἢ ἐγγύς τί καὶ παραπλήσιον, 
ὥσπερ ἐγὼ ἔλεγον πρὸς Πῶώλον᾽ σὺ δὲ δι’ ἄγνοιαν τὸ μὲν 
πάγκαλόν τι οἴει εἶναι, τὴν ῥητορικήν, τοῦ δὲ καταφρονεῖς. 
τῇ δὲ ἀληϑείᾳ κάλλιόν ἐστε σοφιστικὴ ῥητορικῆς ὅσῳπερ 
νομοϑετικὴ δικαστικῆς καὶ γυμναστικὴ ἰατρικῆς. μόνοις δ᾽ 
ἔγωγε καὶ ᾧμην τοῖς δημηγόροις τε καὶ σοφισταῖς οὐκ ἐγ- 
χωρεῖν μέμφεσθαι τούτῳ τῷ πράγματι, ὃ αὐτοὶ παιδεύουσιν, 
ες πονηρόν ἐστιν εἰς σφᾶς, ἢ τῷ αὐτῷ λόγῳ τούτῳ ἅμα 

( καὶ ἑαυτῶν κατηγορεῖν, ὅτι οὐδὲν ὠφελήκασιν οὖς φασιν 
ὠφελεῖν. οὐχ οὕτως ἔχει; 

ΚΑ4.4. Πάνυ γε. 
ΣΩ. Καὶ προέσϑαι γε δήπου τὴν εὐεργεσίαν ἄνευ 

[20 Α 7. ἀλλὰ τί ἂν λέγοις, 19. τούτῳ τῷ πράγματι: ἂδε ΟΥ--. 
γννυὰ8 501} δὴ δον δἷθ γϑάϑθῃ ἴῃ 
ἄεπι ϑίηπο: ὅθεν δοϊεῖα Μοῃβοϊθη 
Ὀτγδυομῦ τδη Κοὶπα οτγία Ζὰ νϑῦ- 
Ἰίΐεασοθῦ. Καὶ ἢ κΚιθα, -οὔννον! δεΐπθη 
Οτυπάεδίζεθ ποῖ βοὶδεί ϑορβϊδί, 
νουδοδίοι ἀΐθ ϑορϊβίεῃ δηΐθργο- 
οἰεπὰ ἀδγ Απϑίοῆ ἀ65 ΘοΥρίδα ἅδε γ 
βἷο. αὶ. Εἴω!. 5 8 υπὰ 468 (Ὁ. 

9. περὶ κείνων: 8. ἃ. Κεῖϊ. Απἢ. 
11. ὅταν τύχωσιν: 85. τὰ δ18 Ο. 

ἡνν ὀἴννδ: ἐν 
ἢ ἐγγύς κτέ, ὕεθον ἀΐοϑθη 

αένελαςν ἐὸν Αἀν. 6. Κι. 62, 23, 4 
υηὰ ὥἄθεγ τὶ ὅ1, 10, ὅ. 

[Β] 16. τῇ δὲ ἀληϑείᾳ κτέ Μρὶ. 
464 Β 6᾿ 

18. καὶ ᾧμην: νεῖα ἰοἢ [6 ἐἤτ 
πϑηναγνναπὰΐ Πα]ίς, 80 σίδαδε ἰοὶ 
δυοῖ. 6 β. 6] Πὰς ννοσοῖ ἀον Ηογ- 
γουδβαῦαηρ ἀδ5 μόνοις. 

τοῦτο δὲ οὔτ᾽ 

ἦοοι ἰῆτον Εὐζίθμιπρ, δοὶ ε6 οἷδε 
δᾶηξο Βαγρογδομαῖι οὐον Εἰηξζοὶηθ, 
0))886 δρείγδοίο Νδαίγαπι βρη ογα ἐδῖγε, 
ννὶς Ῥγοίαρ. 812 Ο σοῦ ἀδη ϑορ!ιὶ- 
δίεπ οἰ δϑὺ βεδδβρὲ νεῖγὰ: καίτοι δἰ 
τοῦτ᾽ ἀγνοεῖς οὐδὲ ὅτῳ παραδέδωρ 
τὴν ψυχὴν οἶσθα, οὔτ᾽ εἰ ἀγαθῷ 
οὔτ᾽ ε ,,. πακῶ πράγματι. 

80. ἢ τῷ αὐτῷ λ. κτέ. Ναοῖ ἢ 
ἴδῃ δὰ οὐκ ἐγχωρεῖν τὰ ἀδηκοα 
ἀνάγκην δῖναι. , 6]. Ῥμδοάν, 346 Ὁ : 

ἀπόλλυσθαι οὔτε 
γίγνεσθαι δυνατόν ἢ πάντα τὸ 
οὔρανον πᾶσαν τε γένεσιν συμπεϑ- 
σοῦσαν στῆναι: δοῃδῖ τὰ ἄείο ἀΐα 
δαπΖο ῬΥοἰ( ζυδαπιποηἕδ θη. '1θ δ 
δαοῖὶι Σὰ Ῥτοίδξ. 828 Α. 
γεει 24, προέσϑαι τὴν εὐεργεσίαν; 

Υ πίονι οδῖ τἶτὰ αἰ5 Υ ὁδί 
πδάδοιν, ἀϊὸ ἀεν ἴθι γου ἄδπι ΘΟ ἢ - 

ὄ 
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μισθοῦ, ὡς τὸ εἰκός, μόνοις τούτοις ἐνεχώρει, εἴπερ ἀληϑῆ 
ἔλεγον. ἄλλην μὲν γὰρ εὐεργεσίαν τις εὐεργετηϑείς, οἷον 
ταχὺς γενόμενος διὰ παιδοτρίβην, ἴδως ἂν ἀποστερήσειξ τὴν 
χάριν, εἰ πρόοιτο αὐτῷ ὁ παιδοτρίβης καὶ μὴ συνϑέμενος 
αὐτῷ μισϑὸν ὅτι μάλιστα ἅμα μεταδιδοὺς τοῦ τάχους λαμ- 
βάνοι τὸ ἀργύριον᾽ οὐ γὰρ βραδυτῆτι, οἶμαι, ἀδικοῦσιν οἵ 
ἄνθρωποι, ἀλλ᾽ ἀδικία᾽ ἢ γάρ; ῃ 

ΚΑ44. Νναί. ᾿ 

ΣΩ. Οὐκοῦν εἴ τις αὐτὸ τοῦτο ἀφαιρεῖ, τὴν ἀδικίαν, 
οὐδὲν δεινὸν αὐτῷ μήποτε ἀδικηϑῇ, ἀλλὰ μόνῳ ἀσφαλὲς 

’ - 3 ν» ὔ ’ “ταύτην τὴν εὐεργεσίαν προέσϑαι, εἴπερ τῷ ὄντι δύναιτό τις 
ἀγαθοὺς ποιεῖν. οὐχ οὕτως: 

1ὃ 

ΧΧΥῚ. ΣΩ. Διὰ ταῦτ᾽ ἄρα, ὡς ἔοικε, τὰς μὲν 
ἄλλας συμβουλὰς συμβουλεύειν λαμβάνοντα ἀργύριον, οἷον 
οἰκοδομίας πέρι ἢ τῶν ἄλλων τεχνῶν, οὐδὲν αἰσχρόν. 

ΚΑ... "Ἐοικέ γε. 
ΣΩ. Περὶ δέ γε ταύτης τῆς πράξεως, ὅντιν᾽ ἄν τις Εὶ 

τρόπον ὡς βέλτιστος εἴη καὶ ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰκίαν διοικοῖ 
ἢ πόλιν, αἰσχρὸν νενόμισται μὴ φάναι συμβουλεύειν, ἐὰν μή 

ϑ .ω 53 ’ - φ΄ ,ὔ 
τις αὐτῷ αργύριον διδῷ. ἢ γαρ; 

ΚΑ... Ναί. 

, ΣΏ. Δῆλον γὰρ ὅτι τοῦτο αἴτιόν ἐστιν, ὅτι μόνη αὕτη 
- -» φ 5 

τῶν εὐεργεσιῶν τὸν ευ παϑόντα ἐπιϑυμεῖν ποιεῖ ἀντ᾽ εὺ 

6 ογνυοῖϊδί: ὁδσὺ ῳομη ἰδῇ οἷπα ὕεγ- 
οἰίζϊαης ἴδγτ ἀδ5 οπιρίαπρεπο αυίε. 
αἃ ποοέσθαι, ἀδε6 δοίοῃ δῃ δἰἱοῖι 

οδἷη ἔγοΐνν}} }ρ65 Ηΐηρεῦοη δθαζοϊοῖ- 
ποῖ, ἰγἶἴ( ἄνευ μισθοῦ, ὅπ ἄδη 
ΘεὐοπδαίΖ ἀθ5 ἀδη δογκῦπι ἤδη 
Βορτὶ θη ἀογ Βεἰίδπθη (νοὶ. Αροὶ. 
10 Ὁἰ 318. 833 Α) 80 δϑὴγ Ζζυννί 6 γ- 
Ἰδλυϊοπάθη εν γθηβ ἀθὺ ϑορη ϊδίθη 
{Ια γοΥ σὰ πδοῆθη. Βοεγκαῃδ- 
ψοΥ ἰδέ ἀδ6 ψεγίδγθη ἀθ Ῥυχοία- 
δοτδβ, νυογῶθοῦ Ργοίδσ. 328 Β. Ο 
Ααδκυηῖν αἰδί. . 

ὅ. ὅτι μάλιστα (δποῖι ὅ,τι μ. δ6- 
δοδγίοθο. Κι. 49, 10) ἰδὲ ταὶς ἁμὰ 
μεταδ. (“οἰπιιΐ αἰηφιο ἱταάαὶ᾽ Κζτ. 
δθ, 10, 8) Ζυ νογυϊπάδῃ. 

[Ὁ] 10. οὐδὲν δεινὸν κτέ. ΡΜ]. 
1ὸ ὅ17 Α. Βὶ (190, 16) ππά Αροϊορσ. 
48Β: οὐδὲν δεινὸν μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ, 
65 ᾽δ͵᾽ Κοΐηα Οδίἴδθν, ἀ88485 65. δοὶ 

ἷΡ Ηαϊΐ ποῦς, ἃ. ἢ, 65 νυῖγά κ5ἷ- 
σπου οἷ πἰο ΗΔ] πιδοθοη. 

Οαρ. υΧΧΥ͂Ι. 14. τὰς μὲν ἄλλας 
συμβουλάς ἰδ ροἰεῖοι τὰς περὶ ἄλ- 
λων συμβ. 

[Ε] 18. ὄντιν᾽ ὧν τις τρόπον ἰδι 
Εροχεδοθο ζΖὰ ταύτης τῆς πράξεως. 
Ἰ,οἰχίογοβ βδίθῃϊ ἴῃ δ σοπιϑίηοσ Β6- 
ἀεαίαπρ: Ψενδιίηἷδ, ΕἾΓΑρΘ. 
ἀρετὴ πολιτική, τνοῖομα ἀΐα Βορβιὶ- 
δίῖθῃ κι ἰδἴγοη Ὑουβρυδοῆθη, ὑπι- 
ἴαδδία ἀΐα Ὀεΐάθη ϑοϊίθη: γογννδὶ- 
(πὴ5 ἀθ5 οἰσοποῆ Βδαδινοϑο δ 
υὐαὰ ἀθ5 ϑίδαδίθ. δεϊ. Ργοίαφ. 
818 Ε: τὸ δὲ μάϑημα ἐστιν εὐ- 
βουλέα περί τε τῶν οἰκείων, ὁπως 
ἂν ἄριστα τὴν αὑτοῦ οἰκίαν διοι- 
κοῖ, καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως, 
ὅπως τὰ τῆς πόλεως δυνατωῶτατος 
ἂν εἴη καὶ πράττϑοιν καὶ λέγειν. 

24. ἀντ᾽ εὖ ποιεῖν. Απάογε οι γοῖθ- 
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ποιεῖν᾽ ὥστε καλὸν δοκεῖ τὸ σημεῖον εἶναι. εἰ εὖ ποιήσας 
ταύτην τὴν εὐεργεσίαν ἀντ᾽ εὖ πείσεται" εἰ δὲ μή, οὔ. ἔστι 
ταῦτα οὕτως ἔχοντα; 

51 ΚΑΛΆ. Ἔστιν. 
ΣΩ. Ἐπὶ ποτέραν οὖν μὲ παρακαλεῖς τὴν ϑεραπείαν 

τῆς πόλεως. διόρισόν μοι. τὴν τοῦ διαμάχεσϑαι ᾿4ϑηναίοις, 
ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσονται, ὡς ἑατρόν, ἢ ὡς διακονήσοντα 
καὶ πρὸς χάριν ὁμιλήσοντα; τἀληϑῆ μοι εἰπέ, Καλλίκλεις" 
δίκαιος γὰρ εἶ, ὥσπερ ἤρξω παρρησιάξεσϑαι πρὸς ἐμέ, δια- 
τελεῖν ἃ νοεῖς λέγων᾽ καὶ νῦν εὖ καὶ γενναίως εἰπέ. 

Β ΚΑΜ. Μέγω τοίνυν ὅτι ὡς διακονήσοντα. 
ΣΩ. ΚΚολακεύσοντα 

καλεῖς. 

. : : 
ἄρα μὲ, ὦ γενναιότατε, παρα- 

ΚΑΜ. Εἰ σοι Μυδόν γε ἥδιον καλεῖν, ὦ Σώκρατες" 
ὡς εἰ μὴ ταῦτά γε ποιήσεις --- 

αγτί ἀντευποιεῖν. ὥ. Κι. 492, ὅ, 2. 
Ῥαηκθαγκοὶῦ νυϊγὰ ΠῸΥ δἷβ οἷπὸ Ατί 
νοπ ΟεδγθομισκΚοὶς δηροβθῆθη, 

8. ὥστε καλὸν δοκεῖ τὸ σημεῖον 
εἶναι: 815 Ζευρηὶβ ἀαΐν, ἀ885 δ. 
ννγκΚ ον ἀθπ ἃπάρφγεηῃ 6886 Υ δ6- 
τδοῆί δῖ. 

1)68 ϑυθ͵εοί νοῦ εὖ ποιήσας ἰδί 
ἀδλβ δὰβ μὴ φάναι οὔδη νογδβοῖννθ- 
θεάς υπθοδιϊπιηίθ. Καὶ 61, 4, ὅ. 

[621 Α] 7. Ἐπὶ ποτέραν. ες [0] - 
δεπάς ΕὟΡΕ δίθ] ποο πἰομί ἀἷ6 
Ὀοϊάδη μοθοπεν εἴδη (ἀΐα ρο  ιἶβο 6 
υπά ΡΠ] ΟΒορ ἢ Ἶ5.}}6) οἰηδη εν ρερεη- 
Ὧδε, βοπάδγηῃ πὺγ αἷδ νογβο ἰθάθπθῃ 
Ατίθη ἀδγ ροἰϊἰτἰδοδεη. 16 τἱοὶ- 
ιἰἶσε Απίννοτί δυΐ ἀΐες δυΐσοννογίθπο 
ΕὙδρο ννυῦταο δβαεῖΐῃ: νυὶθ ἀἷα ϑ'δδϑομϑη 
Ἰίεσρεη, Ζὰ Καείποσ; ἄδεηπ ἀΐς οἷπθ 
δι Ἀπρὶτ οἷ, ἀἷα δπάσγα, νυνὶ 80- 
Κτδίοβ δυοῖ δοϊ δύ ἷπ ἀθὺ Αροϊορὶβε 
81 Ὦ  δυδβεϊπαπάογδοίζε, ἐν ἰοίΖί 
απτηδριῖο. δθορ υυἱγκὰ δυσὶ. ᾽πὶ 
ἔοϊσεπάδη δηρεάἀδυίοί, ἀ858 ΘΌδη αἷθ 
οἰηζίσα Ατί, ννδῆγο ῬοΟκ Ζὰ ἰτεὶ- 
Ὅδη, π Αἰπεηὴ ἔν 6ἰΖί Ὀοδοϊγδηκί 
δοὶ δυΐ αἷο Βοββογυπρ οἰ Ζθὶ ποῖ πὰ 
Ῥυϊναίν γοῦν. 
θὲ Αὐϊκοὶ. θεῖ ϑεραπεέίαν, νγυοὶ]} 

ἀϊα Ὀοϊάθη Ατγίθη βοθοπ Ὀδδργοσδδη 
δἰπά, νυν] δῖα ἱπ ἀδὺ ἐοϊσεπάθη Ερ- 
ἐχορθδα (θεν ἀϊε Ῥγδροεϊ(ΐοῃ 5. ΚΥ, 
δ7, 10, 4) ποοῖὶ ὈδδιϊπιιίοΓ θοζαϊοῖ - 
ποὶ ννογάθρη, ΥὙρὶ, Κγυαΐυ!. 489 Α: 
εἰ οὖν ἔστι μὲν ὅτι μάλιστα δι᾽ 

ὀνομάτων τὰ πράγματα μανϑάνειν, 
ἔστι δὲ καὶ δι᾽ αὐτῶν, ποτέρα ἂν 
εἴη καλλίων ἡ μάϑησις: (Κε, δ0, 
11, 24). 

9. ἢ ὡς διακονήσοντα. ἈΐΪ6 Ἀοᾶθ 
νυοϊσπί σοῦ ἀογ Ὀοσοπποπθη ΕΌΤΙΣ 
80, ἀΐε οἴννα (9. 618 Ὦ) ογιναγίθῃ 
[1ὲ52: ἡ τὴν τοῦ καταχαρίξεσϑαι 
κτέ, Αὐῇ ἀΐε νεγᾶπάετίς Ἐαϑδαηρ 
δαὶ ἀδβ τνογϑηρεμβεπὰς ὡς ἑατρόν 
Εϊηῆυδα δεῦνι. Νοοῖ ννοΐίος οπί- 
ἴογπὶ βἰοῦ ἀδθὺ Αὐδάγυοϊς του ἀοΥ 
Οοπδίγυοιίζοη ἀθ8 εγθαπιβ Ὀδὶ ἄδηι 
[οἰσεπάθθ ὅτε ὡς διακονήσοντα, 
νυ σ6 5 8[8 ννδγ!ΐος ΥΥ ἰἸθἀοΥ οϊδηρ 
ἀε5 νοῦ 3. ροῦγδυσδίοπ Αὐδάγθοκβ 
Ζὰ δοείγαοδίδη ἰδὲ υπὰ ἀσγοῖ παρα- 
καλῶ σε ἐγρϑηζί ννεγάθῃ Καπη. οί. 
2ι ὡς διακ, οὔθη Ζὰ δ14 Ὁ. 

[Β] 14. Χολακεύσοντα βΒρτϊοδί 
οἷῃ 8016 868 {}0Υ1πὸ}}] ἅδε διακονή- 
σοντα 08, ἀδ856 ἀδτίη ξυρίεϊοι ἀδΥ 
ὙΜΊἀΟΓΒΡΥΠΟΒ ἴοποῦ Αὐυΐοτγάογαηῃ 
ταὶς ἀδθπὶ Βερτ  γεννναῖος (γεναιο- 
τατε, γενναίως εἶπέ) Πογγογίγοίθη 
ΤῊ 088. 

16, Εἴ σοι Μυσόν γε κτέ. ὉεΥ 
ΝαομδαῖΖ ἴδ Σὰ ογρᾶπζεπ, νυνῖϑ οὔϊ 
᾿ οἴδίόη ΟἸϊοὰ δεὶ αοροηπβδᾶίξθη 
τἷξ εἰ μὲν. εἰ δὲ μή (Κν. δ4,12, 
12). δὲν δίπη Καππ, ννοπη αἷο 1,66- 
Υγΐ (5. ἀδη ἰεγὶί. Αη}.}) τἱομεῖς 1δί, 
Καῦπι οἷ δηάθγου βαΐη αἷβ: δοϊηοί- 
ννασοη οἷν ἢ πὶ οἴποη Νααπιθη, νυϑ]- 
οὔσῃ ἀὰ νυνὶ }δέ, δυοἢδ ἀθῃ νογδοδί- 

1ὅ 
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ΣΩ. Μὴ εἴπῃς ὃ πολλάκις εἴρηκας, ὅτι ἀποκτενεῖ μὲ 
ὁ βουλόμενος, ἵνα μὴ αὖ καὶ ἐγὼ εἴπω, ὅὄει πονηρός γε ὧν 
ἀγαθὸν ὄντω᾽ μηδ᾽ ὅτι ἀφαιρήσεται ἐάν τι ἔχω, ἵνα μὴ αὖ 
ἐγὼ εἴπω ὅτι ἀλλ᾽ ἀφελόμενος οὐχ ἕξει ὅτι χρήσεται αὐτοῖς, 
ἀλλ᾽ ὥσπερ μὲ ἀδίκως ἀφείλετο, οὕτως καὶ λαβὼν ἀδίκως ( 
χρήσεται, εἰ δὲ ἀδίκως, αἰσχρῶς, εἰ δὲ αἰσχρῶς, κακῶς. 

ΧΧΥΤ]Ὶ. ΚΑ. Ὥς μοι δοκεῖς, ὦ Σώκρατες, πι- 
στεύειν μηδ᾽ ἂν ἕν τούτων παϑεῖν, ὡς οἰκῶν ἐκποδὼν καὶ 
οὐκ ἂν εἰσαχϑεὶς εἰς δικαστήριον ὑπὸ πάνυ ἴσως μοχϑηροῦ 
ἀνθρώπου καὶ φαύλου. 

ΣΩ. ᾿ἀνόητος ἄρα εἰμί, ὦ Καλλίκλεις, ὡς ἀληϑῶς, εἰ 
μὴ οἴομαι ἐν τῇδε τῇ πόλει ὁντινοῦν ἄν, ὅτι τύχοι. τοῦτο 

5 
παϑεῖν. τόδε μέντοι εὖ οἷδ᾽ 

Ἰοβείθη: δῦοὺ ἀὰ πιιιδδί ἀοοῖ 50 
μδπάοδίη: ἀδῃῃ βοηβί ὑ. 8. ννα δία 
Μγβοσ ννδᾶύϑη πᾶπι]ϊον 8δὸ νευδο ιίοί, 
Ὧδε85 βοϊ ει ἀΐο ΘΚανθη, ἀΐε δὺ8 
Μγδΐθῃ βίδιηπιίθη, σογίπρ σαβομᾶίζί 
γυυγχάοπ, νν1]6 ἀἷαε βϑαγαϊΐ νϑῃδίθβ ἴῃ 
Βοπι. θοῦ ττυτὰς υσῶν ἔσχατος 
εἶπ βρνυῦομννοτί (ΤἩΠεδεῖ. 209 Β: τὸ 
λεγόμενον Μυσῶν τὸν ἔσχατονῚ 
εἰοϊοθεἀδαίοηα πὶ ἀδπὶ ΑἸ] γνοὺ- 
δοϊιίοίδϑίαη. Οἷο. ρῦοὸ ΕἼδοοο 27: 
Θεΐά ροντο ἵπ τγαξοο βευπιοηο ἰαπι 
ἐγ έιπι αἴσφιο οοἰεδταίμπι 6δὶ, φιιαπι 
δὲ συιῖθ ἀεβρὶοαϊεὶ αἀποὶίαν, εἱ Μ.- 
δογμπι τἰζίηχιι8 6886 αἰσαίιτ᾽ ἴὕεθογ 
ἄἀδε οδυβαϊας ὡς 8. Ζὰ δ09 Εἰ. 

1. ὃ πολλάκις εἴρηκας. 5. 486 Α. 
Β. ὅ11 ΒΒ. Ῥδεβοὶθς ᾿αϊία δῦϑδ δοὶ 
δοΐου ῬοΪοβ ροβδρί." 

4. ὅτι: Κι, 6ῦ, 1, 2. 
Οδρ. ΩυΧΧΥῚῚ. [6] 7. Ὡς μοι 

δοκεῖς ἰδ 85 Αὐδυῦ Ζὺ ἴδϑβαϑῃ, 
γεῖὶ. 490 Εὶ (1934, 138). 5. ἀ. Κα. ΑΒ. 

8. μηδ᾽ ἂν ἕν: 8. 2. 612 (179, 8). 
ὡς οἰκῶν ἐκποδών, 818 ννοϊιπιεδί 

ἂὰ νοῦ ερε αὖ, δυβζΖοὺ αογ Υ εἰϊ, 
80 ἀδε5 τδη πίοϊνί δὴ ἀϊοῦ Κοπιπιδη 
Καηη. 

9. Ζα ἂν εἰσαχϑείς νρὶ. τὰ 4ὅ8 Α 
(48, 6) υπὰ Χεη. Απδῦ. 1 1, 10: 
αἰτεὶ εἰς δισχιλίους ξένους κ. 
τριῶν μηνῶν μισθόν, ὡς οὕτως 
περιγενόμενος ἂν τῶν ἀντιστασιω- 
τῶν. δι δἱοιιί, ὅ855 ἀδ5 Ῥαγίϊα. 
ἄεε ΑΟΥΓ. πιϊί ἄν δῖ οἢ ἀεγ Βεδευίαησ 
ἀθ Ευΐυγε πᾶϊοτί, Ὅγὰβ ἀΐε Ψοῖ- 
βοβἰθάθημοῖς ἀθγ εἶδον πιὶς ὡς γεγ- 

Ὁ 4 ἢ 5. 3 οτει, ἔανπερ εἰσίω εἰς δικα- 

δυπάεπει Ραγίϊος, ὈοιΥἶι, 80 Ἰἰορσὶ 
ἀεν 8διΖ ζὰ ατυπάς: οἰκῶ ἐκποδὼν 
καὶ οὐκ ἂν εἰσαχϑείην. --- 2. 8. 
νρὶ. 486 Β. 

11. ᾿άνόητος ἄρα εἰμί: ἀυτοῖ ἄθδη 
Ιπαϊοαϊϊνν ργϑθβεπϊδ νυϊγὰ ἀδ5 ὕ.1- 
{61} οἴπε ἈΠοκαίοδὶ δυῖ αἷς ἴΠη- 
οἰ εἰρίκεῖι βοῖπθα [πᾶ }185 ΠῸΓ πιϊί 
Βεζυρ δυῦ αἶα ἀδπὶ Αὐδτυΐ ἀς658 Κα ὶ- 
ΕἰΚ|65 ζὰ σγαπᾶθ ᾿ἰἰεσοπάθ γογϑυβ- 
βείζῃηξ δυβρεβργοοβεῃ. ἄρα νεῖ- 
πἰζίεῖς ἀΐεβς Βοζί θυ. 

12. ὁντινοῦν -- ὅτι τύχοι ἸεάοΥ 
εἀθ5 οἴπα {0πιογβομβίεά. Ὑρὶ. ζὰ 
814 Εὶ (184, 11). ϑίαις ὅτε τύχοι 
Κοππία τῆδῃ δγυνδγίθη τι ἂν τύχῃ. 
ΒοοΐΝ βίθῆς ἀδγ Ορίδίϊν πῃ Βοἰαίϊν- 
δαίζεη, ἀΐε δον δὴ ϑδᾶϊῖζε εἱΐ ἂν 
(αἰ Ορίδί. οἄεν [Ιπἴ.) δηβο βζθη 
πὰ εἶποι γαΐπῃ σεἀδομίοη Ἐδ}}] δ08- 
ἀγὔοϊκει, δυσῃ δβομδί. 3. Κι. 84, 
14, 8. 4. Ζ. 5. νρὶ. Μδηου 94 ΕΣ: 
ἐγὼ (Απγίοβ ννἱἱκά δὶς. βργθοβεπά 
εἰηρσείδηγ) μὲν οὖν ἄν σοι συμ- 
βουλεύσαιμι, εἰ ἐθέλεις ἐμοὶ πεί- 
ϑεσϑαι, εὐλαβεῖσθαι" ὡς ἴσως μὲν 
καὶ ἐν ἄλλῃ πόλει ῥᾷάδιάν ἐστι 
κακῶς ποιεῖν ἀγϑρώπους ἢ εὐ" ἐν 
τῇδε δὲ καὶ πάνυ. Αὐοῇ Αροϊὶ. 81 
Ὦ. Εὶ υπὰ ειμοβίι. ΟἸἰγηί. 11 19 
Κοιιπιθη ἴῃ Βειίγδολί. 

18. τόδε. .. προσδοκῶ. )ῖεδ6 
Αὐδζεγυηρ τγᾶσί πὶ απάς ἄς 8ο- 
Κνγαίεβ ἄθη Οδδγδκίεσ οδἷποὺ ὟΥ οἷδ- 
δασυπδ, ἰδ δον. πὶ ϑ'πηε ἀδὲ 
ΡΙαίοη οἷπ βίγεηρος γί μα} ὅθεν 
ἀϊο Απκιᾶρσον ἀε658 ϑοκγαίοἝβ. 
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στήριον περὶ τούτων τινὸς κινδυνεύων ὧν σὺ λέγεις, πο- 

νηρός τές μὲ ἔσται ὁ εἰσάγων᾽ οὐδεὶς γὰρ ἂν χρηστὸς μὴ 
3 -«-.-}ΟΔἬ ,),» Ν , . ἢ Ψῃ; ΝΜ 
ἀδικουντ ἀνϑρῶπον εἰσαγαγοι᾽ καὶ οὐδέν γῈ ἀτοπον δὲ 
ἀποϑάνοιμι. βούλει σοι εἴπω δι’ ὅτι ταῦτα προσδοχῶ ; 

ΚΑΖ. Πανυ γε. 
ΣΩ. Οἶμαι μετ᾽ ὀλίγων ᾿4ϑηναίων, ἵνα μὴ εἴπω μόνος, 

ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληϑῶς πολιτικῇ τέχνῃ καὶ πράττειν τὰ 
πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν᾽ ἅτε οὖν οὐ πρὸς χάριν λέγων τοὺς 

Ε λόγους οὖς λέγω ἕκαστοτε, ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλτιστον, οὐ πρὸς 
τὸ ἤδιστον, καὶ. οὐκ ἐθέλων ποιεῖν ἃ σὺ νῦν παραινεῖς, τὰ 
κομψὰ ταῦτα, οὐχ ξξω ὅτι λέγω ἐν τῷ δικαστηρίῳ. ὁ αὐτὸς 
δέ μοι ἥκει λόγος, ὅνπερ πρὸς Πῶλον ἔλεγον" κρινοῦμαι γὰρ 
ὡς ἐν παιδίοις ἰατρὸς ἂν κρίνοιτο κατηγοροῦντος ὀψοποιοῦ. 
σχόπει γάρ, τί ἂν ἀπολογοῖτο ὁ τοιοῦτος ἄνϑρωπος ἐν τού- 
τοις ληφϑείς, εἰ αὐτοῦ κατηγοροῖ τις λέγων ὅτι ὦ παῖδες, 
πολλὰ ὑμᾶς καὶ κακὰ ὅδε εἴργασται ἀνὴρ καὶ αὐτούς, καὶ 
τοὺς νεωτάτους ὑμῶν διαφϑείρει τέμνων τε καὶ κάων, καὶ 

ὅ22 ἰσχναίνων καὶ πνίγων ἀπορεῖν ποιεῖ, πικρότατα πόματα 
διδοὺς καὶ πεινῆν καὶ διψῆν ἀναγκάξων, οὐχ ὥσπερ ἐγὼ 

[Ὁ] 1. περὶ τούτων τινὸς κινδυ- 
νεύων Ὀδειδἢϊ βἰοἢ δυῖῦ ἄδη αδρθη- 
βίδηά ἀεγ ϑίγαίε. 35. οὔδη Β. Ὁ. 
ὕεθον ὧν 85. ἀδπ Κυὶί, Απἢ. . 

86. ἕνα μὴ εἴπω μόνος. Τῃ ὙΥΔῃΓ- 
μοῖτ 80}} ἀΐθβε Βεβοιβγδᾶηκαηρς ροἰ- 
(6, ννῖς ἀΐς ΥΥεἀεγ οϊαυς ἀ66 μό- 
ψος Ὀδννοϊδί. Ζυγν ϑ'δοια νυνὶ. ἀροὶ. 
80 ἢ ᾿ 

[Ε], 9. οὐ πρὸς τὸ ἥδιστον. 16 
ὙΙοογΒβοϊθηρ ἐδ δοῆοη δεζοϊοὶ- 
ποίθη Βερυ ἶβ βοᾶν ἀθη αοροη- 
8812 δυοῖϑ ἀυγοῖ ἀΐς ότι, Υα!. τι 
4562 Εὶ (84, 12). 

10. τὰ κομψὰ τ. Νίοδέ οἶνιηα ΑὉ- 
δ'οδί οἷν δοκγαίεβ ἀδῃὶ ΚΑ} ΠἰΚ|68 
(5. 486 Ο) ἀδβ Ῥογί τυγᾶςκ, ἀδ88 
πδοὶὶ δοίποῦ Νοϊπιιηρ Ὀόβδοῦ διιΐ ἀἷθ 
ἈΠΒΘίοΥΙΚ δἷβ δυΐῦ ἀΐε Ῥιιὶοβορ ῖα 
Ρϑεδβί. 

11. ὁ αὐτὸς ἥκει λόγος νὶδ δι- 
ἣρ ἔρχεται οὐεν ἐπέρχεται λέγειν.. 
γοι!. 4865 ΕΗ. 1)845 ἴοϊσεπᾶάδ δηιτδὶῖ 
οἶπο ννοϊΐεγο Αὐδῇ γι ἀθ5 464 ἢ 
Οαβαρίθη. 

12. κρινοῦμαι: τὰ Κι. 89, 11Α 
ι. 1 αὶ 89 πηΐον κρένω. Κα]. ὅ09 "ἢ 
ἀδικήσεται. 

14, ἐν τούτοις ληφϑείς. α!. 486 

Αν εἴ τις σοῦ λαβόμενος. δ ἐν 
τουτοις 2 γοτβίοοη, κποὶφί ἀδαςο 
τοὺς τ. δικαστάς ππίδη. 

16, ὦ παῖδες. 1)85 ζοϊδοπάο οδδί- 
ᾶ!ς εἷης Ῥαγοάϊΐθε δα ἀΐὸ ρεβδῦ 
βοκτγαῖθα ρογομίοία Απκίαβο, ΥοΥ- 
Ζυρϑννοΐδα ἰηδοίεγῃ δι δἷϑ δυο Σ 
ἀδγ ]αροπα θεζοίομποί νναγάο, 

10. ἀνήρ: οὔπο Αγεῖίκοὶ, ννοῖ! δα 
ἄδη Απννοβαπάθη ρσοἀσδοίεῖ νυἱερά. 80 
θεδοπμάογα ὑεῖ Εἰσεππδαιθη. ὙΥὟαὶ. 
Αροϊ!. 88 Ὁ. Ε'ὶ υπὰ Κι. δ0, 11, 22. 
τοὺς νεωτάτους (γι Γγ νέους ἀδΓ 
ΑὨΚΙαρο οἷη, ννυοὶ! ἀΐο ΕϊοδΝίοΣ βοὶδαί 
ἃ15 Κιίπάον ρεάδομς ννεγάβδῃ. . 

[ὅ22 Α] 18. ἀπορεῖν ποιεὲ: ἄθοΓ 
ἀΐεβο ογίς απὰ ἄθεον πόματα 8. ἃ. 
κεῖτ, Απἢι. 

πικρότατα... διδούς ὑππά πεινὴν 
.. ἀναγκάξων εΘπίδρτοοδθη ἄδα Αὑ- 
ἀγὕὔοϊκοι ἰσχναένων απὰ πνέγων ἴα 
οἰ αδιϊδοῦον Ογάπυηφ, 

10. οὐχ ὥσπερ ἐγώ: εἷπο οε- 
Κἄγζυπρ υπά ογβεϊγδηκυαησ ἀδ8 
Αυβάγυσϊβ, ἴῃ νυϑίοθον ἀδ8 οὔ, ἀδα 
οἶπο οἶρεποβ Βοσζιοεβαπρεοννοῦί δίδδί, 
8Π ἄδηῃ ϑβαίξ πιὶϊξς ὥσπερ βἰοῖ 88- 
ΒΟ 65 Ζί, αἰ8ο - οὐκ εὐωχῶν, ὥσπ 
κτέ. ὙρΙ. Θδβίαι. 179 Ὁ. Ε: (θεοὶ) 

1 



ΓΟΡΓΊΑΣ (631, 622) 20] 

πολλὰ καὶ ἡδέα καὶ παντοδαπὰ εὐώχουν ὑμᾶς" τί ἂν οἴει 
ἐν τούτῳ τῷ κακῶ ἀποληφϑέντα ἰατρὸν ἔχειν εἰπεῖν; ἢ εἰ 
εἴποι τὴν ἀλήϑειαν, ὅτι ταῦτα πάντα ἐγὼ ἐποίουν, ὦ παῖ- 
δες, ὑγιεινῶς. ὁπόσον οἴει ἂν ἀναβοῆσαι τοὺς τοιούτους δι- 

δ καστας;:; οὐ μέγα; 
ΚΑ. Ἴσως" οἴεσθαί γε χρή. 
ΣΩ. Οὐκ οὖν οἴει ἐν πάσῃ ἀπορέα ἂν αὐτὸν ἔχεσθαι, 

ὅτε χρὴ εἰπεῖν; 
ΚΑ... Πανυ γε. 

Β 

ΠΧΧΥΤΙ]. ΣΩ. Τοιοῦτον μέντοι καὶ ἐγὼ οἶδα ὅτι. 
“«-ϑος πάϑοιμι ἂν εἰσελϑὼν εἰς δικαστήριον. οὔτε γὰρ ἡἠδο- 
νὰὲς ἃς ἐκπεπόρικα ξξω αὐτοῖς λέγειν, ἃς οὗτοι εὐεργεσίας 
καὶ ὠφελείας νομίξουσιν, ἐγὼ δὲ οὔτε τοὺς πορίξζοντας ξηλῶ 

οὔτε οἷς πορίξεται᾽ ἐᾶν τέ τίς μὲ ἢ νεωτέρους φῇ διαφϑεί- 
16 ρεὲν ἀπορεῖν ποιοῦντα, ἢ τοὺς πρεσβυτέρους κακηγορεῖν λ6έ- 

Ἁ ’ Ἃ κι] »ἍἬΨ 3 3 4 

γοντα πικροὺς λόγους ἡ ἰδία ἡ δημοσίᾳ, οὔτε τὸ ἀληϑὲς 
ξξω εἰπεῖν, ὅτι δικαίως πάντα ταῦτα ἐγὼ λέγω, καὶ πράττω 

ἐποίησαν τὸν ϑάνατον αὐτοῦ (Ὀρ- 
φέως) ὑπὸ γυναικῶν γενέσθαι οὐχ 
ὥσπερ ᾿4χιλλέα . εἰς μακάρων 
νήσους ἀπέπεμψαν. ὍὮδω. ΡὨΪ, 1 
84. Ἶπι δευίδοίιοη Καπη πιᾶπ ἀθα) 
ϑίηπ πδοῖ “νιᾶμγοπα, ννοραβθοη᾽ 
δαοίσϑῃ. 

4, ἀναβοῆσαι, νυἷς ἀἷα ἈἸΟΒ ΘΓ ἀδ5 
ϑοϊκγδαίοε υυἱγι οῦ ἰμδίθα. 1} 8 86 Γ 
ἐΐο ννούογμο ας δι ἀ68 ϑοίκγαίος: 
μὴ Θθορυβεῖτε. γι. Αροΐ. 80 
"ἡ, οἷς βες βοήσεσϑε. Ρ θδ8 ἱπάϊ- 

᾿ γοοία ΕἸὙδρονοῦῖ ἀαγοῖ οἷπα Ατί 
Ὑουεοβίοθαηρ ννοσοϑι ἀ6Γ Δ δ ρίσοιι 
όχι ἀον Ἀεάσ: ᾿ἰἶογ βίο ἀθ ἴοι 
οἷποδ Αὔδειΐβ πᾶδπογπά, 8. ἀ. Κτ. ΑΔΒ. 

θ. Ἴσως κετξ. Ὅδιι ϑί'πη ποῖ οἷῃ 
διηϊδοϊιἰϑάθηθε 18, ἀδ8 δῦ6Γ ὈΠΡΌΓΗ 
υπὰ Σαυγοκμδι πὰ σερθῦθη νυνῖγά. 
6 Βοτγποὶ οἴεσθαί γε χρη νυῖτὰ 
δαῆσ δηρδοννδπάϊς, ννοὸ ἀ6γ ϑργο- 
οἰιοπάς βἰοἷ. δοίυδί δπίνυογίοί, Ζ. Β. 
Κεῖι. δὲ Ο: καὶ οὐκ οἴει ἄσχημον 
ἂν φανεῖσθαι τὸ τοῦ Σωκράτους 
πράγμα; οἴεσθαί γε χρή. ε!. τὰ 
Ρτοιῖ . 826 Ὁ. 5. ἀδη Κιϊΐ, Απἢ. 

1. ἐν πάσ ἀπορίᾳ κτέ. νει. 
Ηδον. ΙΧ 98: ἐν ἀπορίῃη εἴχοντο ὅτι 
ποιέωσι. ὕδεθεν πάσῃ Κτ. δ0, 11, 10. 
ἀρ. ΟΧΧΥΤΙΙ. [Β] 11. οὔτε γάρ. 

Ὀίοδοπι ϑαίερ! ἰεἀ6 δπίδρείοιι ἐάν τε 
τίς. μὲ κτέ. 

18. ἐγὼ δὲ (νᾶϊμγοπά ἰσἢ).. 
πορέξεται (εἶς δὰ ἀδγ Οοπειϊγαοίιΐου 
Βεγϑῦβ. 

14, ἢ νεωτέρους. Μδηῃ ἰκδηπίο πιϊί 
Ἀδοίεΐοιε δυῇ τοὺς πρεσβ. Ἔγννατίδῃ: 
τοὺς ν. [Ιβῖ αἷς [1ωεβϑτί γἰομείς, 80 
Πι} 88 δὲ Ζυογεῖ νεωτέρους 882 
ἀπ ρδβίϊππιί ἀθηκοη, “7 ἄπροτγο μδαϊθ᾽, 
υπὰ τοὺς πρεσβυτέρους πιΐϊ Βοεῖο- 
παηρ δυῖ ἀἶθέα ἀΐα Αοἰίογεη, ςᾧ. Β. 
18 γϑ γᾶιον ἃ. 6. νν. 

16. ἀπορεὲν ποιοῦντα ννὶο ἀδ 80- 
Κνγδίθβ υνἱγκ οι νογρθννογίεπ νναγάς. 
80 δβᾶσὶ εποη ἰπ ἄφιι δἰ οἰοπδμιὶ- 
δεη Πίαϊορο 19 Εἰ: Ὦ Σ΄, ἤκουον 
μὲν ἔγωγε πρὶν καὶ συγγενέσθαι 
σοι, τι σὺ οὐδὲν ἄλλο ἢ αὐτὸς 
ἀπορεὶς καὶ τοὺς ἄλλους ποιεῖς 
ἀπορεῖν πὰ ϑβοϊκναίθα βδοὶδεί 
(Ὑμθαεῖ. 149 Α): λέγουσι περὶ ἐμοῦ 
ὅτι ἀτοπώτατός δἕμι καὶ ποιὼ τοὺς 
ἀνθρώπους ἀπορεῖν. 

τοὺς πρεσβυτέρους κακηγ. Εἶπ 
Βοϊδρίδὶ θεοῦ Αροὶ]. 29 Ὁ . γε]. 
Ι ΕἰΡΙ. 5 80 [Ξ υπὰ Χεοπορῆ. Μοαι. 1 
2, Νὴ 
, λέγοντα, πικροὺς λόγους δηίδρτίοδί 

εγρίοἷοῖθ ἄθπὶ πικρότατα πό- 
ματα διδούς. 

17. ὅτι δικαίως κτέ. 
πη δρτίοινς ϑοκγαίθϑ 
Αρο!. 80 αὶ Κ΄, 

Ιη ἀΐοεαπι 
νυνὶ τ οἷ 

ΙΝ 
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τὸ ὑμέτερον δὴ τοῦτο, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὔτε ἄλλο οὐδέν" 
ὥστε ἴσως, ὅτι ἂν τύχω, τοῦτο πείσομαι. 

ΚΑ. Δοκεῖ οὖν σοι, ὦ Σώκρατες. καλῶς ἔχειν ἄν- 

ϑρῶπος ἐν πόλει οὕτως διακείμενος καὶ ἀδύνατος ὧν ἑαυτῷ 
βοηϑεῖν ; 

ΣΩ. Εἰ ἐκεῖνό γε ἐν αὐτῷ ὑπάρχοι, ὦ Καλλίέκλεις, ὃ 
σὺ πολλάκις ὡμολόγησας εἰ βεβοηϑηκὼς εἴη αὐτῷ, μήτε 

Ὦ περὶ ἀνθρώπους μήτε περὶ ϑεοὺς ἄδικον μηδὲν μήτε εἰρη- 
κῶς μήτε εἰργασμένος. αὕτη γάρ τις βοήϑεια ἑαυτῷ πολλά- 
κις ἡμῖν ὡμολόγηται κρατίστη εἶναι. εἰ μὲν οὖν ἐμέ τις 
ἐξελέγχοι ταύτην τὴν. βοήϑειαν ἀδύνατον ὄντα ἐμαυτῷ καὶ 
ἄλλῳ βοηϑεῖν. αἰσχυνοίμην ἂν καὶ ἐν πολλοῖς καὶ ἐν ὀλέ- 
γοις ἐξελεγχύμενος καὶ μόνος ὑπὸ μόνου, καὶ εἰ διὰ ταύτην 
τὴν ἀδυναμίαν ἀποϑνήσκοιμι. ἀγαναχτοίην ἀν᾽ εἰ δὲ κολα- 

Ε κικῆς ῥητορικῆς ἐνδείᾳ τελευτῴην ἔγωγε, εὖ οἶδα ὅτι ῥαδέως 
ἴδοις ἄν μὲ φέροντα τὸν ϑάνατον. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ἀπο- 
ϑνήσκειν οὐδεὶς φοβεῖται, ὅστις μὴ παντάπασιν ἀλόγιστός τε 
καὶ ἄνανδρός ἐστι, τὸ δὲ ἀδικεῖν φοβεῖται πολλῶν γὰρ ἀδι- 
κημάτων γέμοντα τὴν ψυχὴν εἰς “Ἄιδονυ ἀφικέσϑαι πάντων 

[0] 2. ὅτι ὧν τ. 8. ζὰ δδϊ] Ὁ 
(499; 19}. 

4, οὕτως: δἴοῃ)ε ἀ. Κυὶί, Απῆδηρ. 
καὶ ἀδύνατος ὦν: Ἀδον Εογαηι ηδοῖὶι 

᾿ οἷη ποῦο8 Μοιμιοηΐ δεϊροπα, ἀδ6πηὶ 
Βίπηθ πδοὴ δροχοροίϊβον. Ζὰ οὕτως 
διακείμενος. ἔδδ56}06 Κδπηία διοὶι 
ἴπ δἴπεπι ϑαΐζα πΐὶ ὥστε δυδρεάγοκί" 
βαΐῃ. 

1. βεβοηϑηκώς: ᾿ἀἴεβε β6  θβι ας 
Ὀοδίθις ἴῃ οἰποπὶ δὺ8 ἄδη {γ Βοσθη 
Τῆῦπ ἀ65 Νοπβοοπ πογυουθοποπάδη 
Ζυδίαπα: ἀδγῦμπ Ῥογίδοίαπι. 

[0] 9. αὔτη τις βοήθ. Αἡ ἀϊΐε 
ϑί6!|]6 ἀ65 ΑΥὙΕΚοΙ 5 ἰγἱ πῖον τές, πὶ 
ἀΐεαο Ατί νοη 6 5. {6 Σὰ ὃ6- 
ζξεϊσῃπθῃ. 8. ἃ, κυ. ΑπΒ. 

ἑαυτῷ: 8. τὰ ὅ18 Β (180, 11). 
11, ἐξελέγχοι ἀατοῖ βοεΐηθη Βεοννεὶβ 

ἀδυβίϑ ο; ἀαΠ Υ εἰΐ ἀδπὶ Ῥαγίϊοΐρ. 
18. μόνος ὑπὸ μόνου. 16 Βομδηάο 

᾿Ἰἰεσί πἰοδέ ἀκτίη, 4888 πιδῃ ἐναντίον 
σιολλῶν ἀστοὶ! δας ὙΥΣἀοΡγΙασαπρ ἀ68 
Οερποῖβ οἷης Νίεἀδογϊ σε οὐ] οἰ ἀεί, 
Ββοπάεογη ἱπ ἀεγ ϑδοῖνο, ἀθγ οι θοῖ- 
(ἰοΚοεὶί, ἀϊς δυΐρεάεοοκί νυϊτὰ. Ῥ δῆ οΣ 
ταύτην τὴν ἀδυναμίαν ἄδν βδο! 
ὩΔΟἢ σἰοἰσῃθοἀουίεπά πιϊξ ἀδικέαν. 

14. εἰ δὲ κολακικῆς κτέ. 80 οΣ- 
κΚιᾶγι ϑοκτγδίθε ἤδοῖ βοῖμοσ γογον- 
ὑμεϊ ας Αροὶ]. Ὁ: ἀπορίᾳ μὲν ξά- 
λώκα, οὐ μέντοι λόγων, ἀλλὰ τέλ- 
μῆς καὶ ἀναισχυντίας καὶ τοῦ ἐθέ- 
λειν λέγειν πρὸς ὑμᾶρ τοιαῦτα, οἷ᾽ - 
ἂν ὑμὶν ἥδιστ᾽ ἣν ἀκούειν, 
υπὰ 88 Εἰ, πδοϊάδπι δ΄ ἴϑῆθ Αὐγί ἀδε 
ἈΠ είοτῖκ οπατακίογϊεῖγι μαι, Ζζὰ ἀ6- 
τοῦ Οδθγαυο ΘΓ βίο. πίοι οδΐ- 
δομ ΐοβζεη Κοππίθ: οὔτε νῦν μοιε 
μεταμέλει οὕτως ἀποιογησαμέτῳ, 
ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αἱροῦμαι ὧδε 
ἀπολογησάμενος τεϑνάναι ἢ ἐκεί- 
νῶς ζῆν. - 

[Ε] 16. αὐτὸ μὲν γὰρ τὸ ἀπο- 
ϑνήσκειν. ὍοΥ Τοὰ νυνἱγὰ δίοίβ βὺγ 
δείατομίοι ἅμ ἀ65 πδοὴ δ πὶ Ζὰ 6ἵ- 
ννατίοπάοη Ζυδίδηοας νυν θη, απᾶ 
ἀΐθβδοῦ Καὴῃ πὺν ἄδηη Εὐγοδΐέ ογ- 
νυθοαπ, σγοπη ἄον Μαπδοῖ ϑηγθοδέ 
{(υῖϊ. 80 5.6} βοκγαίθβ δος ὅθε 
Τοά υπὰ ἀϊΐε ηρετγοομιϊνκοὶς Αροἱὶ, 
389 Α. Β εἰπαδπᾶον σορεμῦνοεγ, Υαὶ. 
δυσῖι 29 Α. 40 ΟΠ, 

11. ἀλόγιστος. νε!. Αρο]. 8710: 
οὕτως ἀλόγιστος... ὥστε μὴ δόνα- 
σθαι λογίξεσθαι. Μ 
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ἔσχατον κακῶν ἐστιν. εἰ ὃὲ βούλει, σοὶ ἐγώ, ὡς τοῦτο οὕτῳς 
ἔχει, ἐθέλω λόγον λέξαι. 

ΚΑ44. ᾽4λλ᾽ ἐπείπερ γε καὶ τἄλλα ἐπέρανας. καὶ τοῦτο 
πέρανον. 

ΧΧΙΧ. ΣΩ. ἄκουε δή, φασί, μάλα καλοῦ λόγου, ὃν ὅ25 
σὺ μὲν ἡγήσει μῦϑον, ὡς ἐγὼ οἶμαι. ἐγὼ δὲ λόγον ὡς 
ἀληϑῆ γὰρ ὄντα σοι λέξω ἃ μέλλω λέγειν. ὥσπερ γὰρ Ὅμη- 
οος λέγει. διενείμαντο τὴν ἀρχὴν ὁ Ζεὺς καὶ ὁ Ποσειδῶν 
καὶ ὁ Πλούτων. ἐπειδὴ παρὰ τοῦ πατρὸς παρέλαβον. 

φ 
ἣν 

κ1 , ’ - 
οὖν νόμος ὅδε περὶ ἀνθρώπων ἐπὶ Κρόνου, καὶ ἀεὶ καὶ νῦν 
ἔτι ἔστιν ἐν ϑεοῖς, τῶν ἀνθρώπων τὸν μὲν δικαίως τὸν βίον 
διελθόντα καὶ ὁσίως, ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς μακάρων νή-Β 

ᾧ, λόγον  ῖογ πίοδί οἷα ἀϊδιεκίϊ- 
δοῖεν Βεντεῖδ, δοπάδγῃ εἶπε ὍΟε- 
δοο6, βρὲ. Υρ!. λογογράφος. 

Οερ. ΧΧΙ͂Χ. [528 Α] ὅ. Ἄκουε 
δή. Βεϊον ον Απέδηρ, πὶ ϑρδη- 
ὨΌΠρ Σὰ εγεόδεη. Αδμηϊϊοῦ Τίπι. 
80}: ἄκουε δή, ὦ Σώκρατες, λόγου 
μάλα μὲν ἀτόπου, παντάπασί γε 
μὴν ἀληθοῦς. Ὑπεδεῖ. 201 Ὁ: ἄκουε 
δὴ ὄναρ ἀντὶ ὀνείρατος. 

λόχος υπὰ μὖῦϑος ὑϊ]άδη εἴηεη 66- 
ξεπεαίζ, ἱπάσπι 6 η65 δ οὗ δυΐ νυ δῆγα 
πη τῖγκ Ιοδ 6, οὖϑος δυΓ ἐγαϊοπίοία 

ϑοκγαῖθς νυν }} 
ἀυγοῖι ἀΐεος ὐπίεγεοβεϊπησ ἀδυδαυῖ 
δυΐαιονκαᾶπιὶ ππδοΐθη, ἀ845 ἀδπὶ [οἱ] - 
δεπάδθη “Μγίμοδβ᾽ εἶπα νυδῆγεο Τρ δι- 
βδδοῖο σὰ ἀγαπᾶς Ἰΐερε, νυδηγαπὰ ἀἷὸ 
ΕΠηΚΙεἰάππρ δἰ εἰ ρα 6 ἰδεῖ, 

7. ὥσπερ Ὅμηρος λέγει. ϑδοϊναίεδ 
τοοΐϊπί ἀΐϊεο δ.6}|6 ἱπ ἀν {Π186 0 187 ΠΗ, 
γεγο Ῥοεοϊάοῃ καρί: . 
τρεῖς γάρ τ᾽ ἐκ Κρόνου εἰμὲν ἀδελ- 

φεοὶ οὕς τέκετο Ῥέα, 
Ζεὺς καὶ ἐγώ, τρίτατος δ᾽ ᾿4έδης 

νέροισιν ἀνάσσων. 
τριχϑὰ δὲ πάντα δέδασται, ἕἔκα- 

στος δ᾽ ἔμμορε τιμῆς" 
ἧτοι ἐγὼν ἔλαχον πολιὴν ἅλα ναι- 

ἔμεν αἰεί 
παλλομένων, ᾿Δέδης δ᾽ ἔλαχε ζόφον 

ἠερόεντα, 
Ζεὺς δ᾽ ἔλαχ᾽ οὐρανὸν εὐρὺν ἐν 

αἰϑέρι καὶ νεφέληῃσιν. 
γαῖα δ᾽ ἔτι ξυνὴ πάντων καὶ μά- 

κρος Ὄλυμπος. ’ 
Αἡ ἀΐεδε β.6}|6 Κηῦρίι, βοϊκγαίθδ 

ἃπ, υπ εἷη Βεῖοι ἀογ Τοάίεπ οὐξγ 
ἀδς ΕΓ Ιθοη ἀεν ϑ'δείεη ποῖ ἄοπι 

Τοάς «εἷς εἶπε σερεῦεπο Τῆδῖι- 
580 ἢ 6 Πἰπδίο! θη ξὰ Κῦηπεη, ἀϊΐς 
Κεῖηος Βοινοῖδος ὑὈεάετγῇ. 

9. παρὰ τοῦ πατρὸς παρέλαβον. 
Ὀίοδου Αὐδάτγποκ, ἀοΥ ἀΐϊε Ηογγεοδαίς 
νυνὶ οἷἱπ Εσθα δὴ ἀΐε βόθπε Κοπιπιδη 
ἰᾶεεῖ, οδπιίεγηι ἀἷΐθ πννῦγαϊΐβε οτ- 
βίε! σ᾽ νοῦ εἴπεπι [οἰ Πα οἰ εη Κεγ- 
᾿81{π|86 ἀογ ϑοῆπε Ζὰ ἰἤγαπὶ δίογ 
Κγοποῦ. 

ἣν οὖν νόμος --- ἐπὶ Κρόνου. Ὀκ- 
ἀυγοῖ νυϊτὰ ἀδε Οεδοί2 4}5 οἴη δ νυῖ - 
568 Ὀοξοϊοῆποεί. Εἰπ Ὀπίιοτεοιίεὰ 
'πι Ζυδίδηδε ἀδγ συΐοη υὑπὰ Βδδβεῃ, 
ἀαγδοΐῖ Κοπιπιῖΐ 65 δ᾽ εἶπ δη, ἰοἱὶρί 
ἮΝ ἀεγ Νδίῃγ ἀδγ ϑδοῖα ποίξννδῃ - 
ἷξ. 
[Β] 12. εἰς μακάρων νήσους. Νϑοῖν 

Ηοπον Οὐ. ὃ ὅθ4 νεγεοϊείς Ζεῦς 
βοΐῃε 1.160] Ὶ1}ηδὲ (ἈΠ δά απ απ γ8 πὰ 
Μεηεοΐδος, [ἰοἰζίοσογ δἷἰς Εἰάδπιὶ 4685 
Ζειδβ, νυεγάεῃ θεβοηάουβ σοπδηῃῖ) 
Ιοῦοπὰ πδοὶ ἀθε ᾿Ηλύσιον πεδίον, 
νγὸ δἷ6 οἷ σ᾽ Κορ ος9 [6 θ6η [6}- 
Το, Ηερϊοή δεῖ ζΖυογεὶ ἀΐε ογβίαο!- 
απο τὸ [π86]η ἀον ϑε!σοη. Νδοῖι 
πὶ σεϊδηροπ ἀδιΐϊθ πδοὴ ἄδπὶ 
Τοάες ἀΐς Μοπδοϊι θη ἀ65 νἱεγίδη Ο6- 
δοἢ οοἢ ίε5, ἀΐϊα ἤογοθη πὰ ἀϊς Ηεϊ- 
ἀδπη ἀὁδε ἰγο᾽δηΐδοῆοπ Κυίεροα Ορρ. 
110. Ὀ΄ε5 ἰδὲ ἢν οΒη; ἀϊΐς δεγείο 
ἀε5 Ζννοϊΐοη πὰ ἀτγί(ἰοπ ΘΟ δ ἢ Θοἢ (68 
ει 65 ἀδροροπ, ἀ845 ἀΐεε6 δε πδο θη 
πδοῖ ἀδα Τοάδ ἴῃ ἀεπ Ηδάςς (ἐς 
εὐρώεντα δόμον κχρυεροῦ ᾿Αδαο) 
νυνδηάογηῃ πηὔδεεη. 1656 ψοτείεϊϊαπς 
νυϊγτὰ ἀδῆπ νυνυαϊίον [ογίροῦ! ἀεὶ τπ 
ΑΙ] ]οἢ ννογάδη ἀϊΐα ἴπδοία ἀδγ 
δΒεἰΐξεη, ᾿ποθεξοπάοδγο ἀστοὶ Ρ᾽πάδτα 



904 ΠΛΆΤΩΝΟΣ. 

ὅους ἀπιόντα οἰκεῖν ἐν πάσῃ εὐδαιμονίᾳ ἑκτὸς κακῶν, τὸν 
δὲ ἀδίκως καὶ ἀϑέως εἰς τὸ τῆς τίσεωώς τε καὶ δίκης δεσμω- 

τήριον, ὃ δὴ Τάρταρον καλοῦσιν, ἰέναι. τούτων δὲ δικασταὶ 
ἐπὶ Κρόνου καὶ ἔτι νεωστὶ τοῦ Διὸς τὴν ἀρχὴν ἔχοντος 
ξῶντες ἦσαν ξώντων, ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ δικάξοντες ἡ μέλλοιεν 

.τελευτᾷν. κακῶς οὖν αἵ δίκαι ἐκρίνοντο᾽ ὅ τε οὖν Πλού- 
τῶν καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ ἐκ μακάρων νήσων ἰόντες ἔλεγον πρὸς 

τὸν Δία, ὅτι φοιτῷῴέν σφιν ἄνθρωποι ἕκατέρωσε ἀνάξιοι. 
εἶπεν οὖν ὁ Ζεύς᾽ ἀλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, παύσω τοῦτο γιγνόμενον. 
νῦν μὲν γὰρ κακῶς αἱ δίκαι δικάξονται. ἀμπεχόμενοι γάρ, 
ἔφη, οἱ κρινόμενοι κρίνονται" ξῶντες γὰρ κρένονται. πολλοὶ 
οὖν, ἡ δ᾽ ὅς, ψυχὰς πονηρὰς ἔχοντες ἠμφιεσμένοι εἰσὶ σώ; 

ΕἸΠΗ͂ 55, ἰᾳι ΟἸαυ θη 465 οΟΙΚΘ68 οἷα 
Αὐΐδοι δ! δον δἰίογ σογεο θη ἡδοὴ 
ἄθπι Τοάο. θὲγ Τ᾽ αγία γο8β νυᾶγ ὑΓ- 
δρτ πο! οἷ ποῖ Ηομον πὸν Οοἴδηρ- 
ΠΪ6 ἀοἐγἦ Τἰίδποη. 11. ὃ 18, 478. 
Ὀίαδος υυν͵κκὰ πη νοη ΡΙδίοῃ ἐδ5 
σοίδησηϊβ ἂν 4116 ωρσεογοοξίδη 
δεηδί, θδη Οεροηβαίζ Ζννυὶβοΐθι 
ἄἀδπ Ζυδίαπα εν αυίδη ὑπά Βὔδεη 
πδΔΟΝ ἀεπι Τοάδ ἱπ βοῖπον Αἰ ροιοῖη- 
εῖϊῖ ογίαβεοί πὰ δ6ἷ9 Εογάθγαπν ἀ68 
δἰ Πἰσθη Βοννυδείβοϊπ ἀκγρϑδίο 
2 παῦθα, ἰδέ ἀδιος ἰεἀθη ἴδ} }5 βοΐη 
γεγάϊδηϑί. 

1. ἐν πάσῃ εὐδι δἰοα 2Ζὰ ὅῶ2 Α 
(201, 7). 

8, τούτων δὲ δικασταί. Ὁϊΐϊδ γογ- 
ϑδἰεἰΪπρ σοῦ οἰποαι Τοἀ(εηρσοτγίολί 
οἷς δηάογθη Β]οδίογη αδἷβ Ρ]αίοη 
δοἰῦβέ πὰ ὕενοῦ ἀἷο ϑθοίθη ἰη ἄθη 
ΗἩδάδδ εἰηροίιαα, βηάειϊ 58:0 Ζαογϑί 
ἔῃ ἀΐδεθηι ΡΙαιοηΐδοῆθα ΜυιΠοα. 

4, ἔτι νεωστί (τὶ. πὰ 5608 Ο) ἰδΐ 
ἷπι Θεροηδαίζ 2 ἐπὶ Κρόνου ζΖιι 
ἔλββθῃ, 80 ἀδ88485 τοῦ Ζ'΄... ἔχοντος 
(αἷς θογοὶ(8 ἃ. 5. νυν.) ἄδζὰ ἀϊο Ερ- 
ὀχορεδα δ] ἀεί, 

ὅ: ξῶντες ἦσαν ξώντων. Ὀΐε86 Παγ- 
δ] αηρ [811 σαπΖ ἀδγ πιγίἰδοιδη 
ΕἸΩΚΙοϊ ἀπ ρβνι οἶδα δημοΐ. [ἢ ἀΐ6- 
δορὶ Μγίϊιοβ δο}}] ἀθσρ Οδροπδβδίζ 
Ζννϊδο θη πῇ 80 ἢ! οἴνοπι πὰ ἀπνν δὴ - 
γο δυΐ ϑομοίηῃ δἱοῖν σγὔπάσδηάοιι 
Θεοεϊονίθ ὑπὰ ἀδπὶ νυδιγῃαίίθη δυ 
Γοΐθθ υπἀ υὑπηΣ(εἰθαγα Απδοδδυυηρ 
δ᾽οἷ. δι ἀζεπάθη ἀδγροβϑίθ ς τνεγάδῃ. 
Ζα ἀδπ Εἰς νυῖγὰ ἀδ5 πιϑηβο ἢ] οἶα 
πη ἀἴοβοῦ ΒΌΥΠπι δἷβ ἀδ5 ἔγάδον ὃ6- 
δίεδπάς ἴῃ ἄοη Μίγίδοβ πιϊὶ Ποταὶπ- 

ΘΠΟΙΒΙΏΘη : ἀδ5 ἀπάογα ἰᾶδεςέ Ρ]αίου 
8πη ἴῃ Οαροπδβαίζ ἄδζα ογοί δπέ- 

βΒίοοιη, νυδϑγοπὰ 68 πδίϑε οῖ δἰ 
θεδίθμοπα ρσεήδοδε ννογάθη πιῦ88 δβοὶέ 
Μδηδονθη ἰοθθα υπὰ κίογῦθῃ. Αα 
͵οπεπμ γἄάδογοη Οογίονδι Κααθ πππ 
δὅδϑιη2 ἀΐεβεϊῦς Κυῖὶκ σοῦδὲε τνογάδη, 
ννοϊοῆο ἀδβ υπίον Μοηδβοΐιθη δ] 1686 
νεγάΐεης. 88 δί(ιϊδοιια Οδεϊοἰιί6δ- 
γνογδἤγοη ἰἅδδι δἷοἷι δείου ἴῃ ἔρχον- 
ται αὐτοὶς πολλοὶ μάρτυρες πἰκῆξι. 
ὀγκϑηπθῃ. 

1. οὗ ἐπιμεληταί. ον ἀαταπέεε 
Ζὰ νογβϑίθηθη ἰδί, Ὀϊοῖδέ ππηθοδίϊαιαι. 
ἑκατέρωσε κοντολὶ πδοῖὶ ἀθα Τ δτίδ- 
ΓΟῸ5 8ἰ8 πδοῖ ἀϑθηῃ [πδοὶπ ἀόγ οι θα. 
ἀνάξιοι σοὶ ἀδῆδγ δονγοὶὶ δοῦ δα 
[μοΐϊϊπ αἰα αἷς ϑιγαίθα Ζυ ὑεδοδίϑα 
δῖ ἀδ8 ρορίΐϊθοῃς σφέν. Νίολοϊ ἀδγ 
Απέδῃγαπρ δεῖ ΡΙαίαγοὶ νυϊγὰ οὗ ΤΟΥ 
ἐκ Ὀεϊροίαρσίι, ννοάἀγοῦ ἀΐα Οοπείγας- 
(ἴοι νογᾶπάογὺ νυ τὰ. Κα. δ0, 8 ππὰ 
Α 18. οοῖ δοβαεΐηΐ εἷο ΡΙ]. πἱοδέ 
ἃἰ5 ΡΙ͂ΕΡΟΥ ΠῸΓ ἀον [πεαΐη ἀον 86- 
'σοπ σὰ Βεοιγδομίοη, ΚΑ. ἀ. ΚΥ. Αδ88. 

[0] 10. νῦν μὲν γάρ. Ζα Ὀοδοβίοι 
δι ἀϊ6 ννυϊϑάογῃο τς ϑοίξυαπρ ἀδε γάρ, 
ννᾶβ (ΕΓ δίατ θοζοϊοἰιπδίδαη (νυϊοάον- 
οϊίε66 ἔφη) ἀϊτεοίεαπ Εὐσι οδέ- 
βρυϊοδ. 

12. ἠμφιεσμένοε. Ὠϊ6 ΒοκΙοϊπην 
ἰδὲ ἴω νυδἰϊογθη Κβίπη σὰ νογϑίϑιθῃ. 
ΑΙ165 ΑθυδΖογα, ννογηδοῖν ἐπὶ κά δοῖθα 
[μοῦϑη ἀδγ εει ἀ66 ΜΙ οπδοίιδαι 
δοῆδιζί Ζῃ πογάδθῃ ρῇορσίι, δ9 
ἀδὶπ: 1ωεἰ θοδδβοβόπιιοϊ, οὰΐο ΑὉ- 
Καπίϊ, Βοἰοδίμαπι, ΥΓε!. 461 Εἰ ἀπά 
Ρχγοίδρ. 8490: κἂν πάνυ καλὸς ἢ 
καὶ πλούσιος καὶ τῶν γενναίων. 

͵ 



ΓΟΡΓΊΑΣ (638) ορὅ 

“ματά τε καλὰ καὶ γένη καὶ πλούτους, καί, ἐπειδὰν ἡ κρίσις 
᾿ἧ, ἔρχονται αὐτοῖς πολλοὶ μάρτυρες, μαρτυρήσοντες ὡς δι- 
καίως βεβιώκασιν᾽" οἱ οὖν δικασταὶ ὑπό τε τούτων ἐχπλήτ- Ὁ 
τονται, καὶ ἅμα καὶ αὐτοὶ ἀμπεχόμενοι δικάξουσι, πρὸ τῆς 

δ ψυχῆς τῆς αὐτῶν ὀφθαλμοὺς καὶ ὦτα καὶ. ὅλον τὸ σῶμα 
προχκεχαλυμμένοι. ταῦτα δὴ αὐτοῖς πάντα ἐπίπροσϑεν γέγνε- 
ται, καὶ τὰ αὐτῶν ἀμφιέσματα καὶ τὰ τῶν κρινομένων. πρῶ- 
τον μὲν οὖν, ἔφη, παυστέον ἐστὶ προειδότας αὐτοὺς τὸν ϑά- 
ψνατον, νῦν γὰρ προΐσασι. τοῦτο μὲν οὖν καὶ δὴ εἴρηται 

Ιϑ τῷ Προμηϑεῖ ὅπως ἂν παύσῃ αὐτῶν. ἔπειτα γυμνοὺς κρι- 

τέον ἁπάντων τούτων τεθνεῶτας γὰρ δεῖ κρίνεσϑαι. καὶ Εὶ 

[Ὁ] 3. ἐκπλήττονται ννετάοῃ εἷη- 
ξοδοδβδομίονί, Ὀοΐδησοη ρεπιδονί. 

4. πρὸ τῆς ψυχῆς. Ὀϊς δ'ππθ686- 
ὙΔΉΥΠΘΙΉ ΠΡ ἰδέ ποὺ Ρ]δίοηῃ 
ἀατοῖ δα παν ἃ δοὶσ ἃ πὰ αἷς ἀαγοῖ 
εἷο νογιϊ (εἰ ΕτγκΚοηηΐηΐϊβδ ἄδἢοΥ 
οἷπα πποίοδεγε, οἵξ πηννϑῆγο. [ΙΓ 
δι }}0 οἦ ἀΐοὸ πηι ἰ( 6] ὉΔῚ ἀυγοῖ 

. Βοοηκιμδιρικοεῖϊς ἀον ϑ6 6 ]6 σον ΟΠ Π6Π 6 
᾿γκοδη(ηἷο δερσεουῦθαγ. Ηΐον υνἱτὰ 
ἀΐϊοδα συρίοϊοι, 815 86 δ. 6 Αἢ - 
δοΒ Δ 6 ἀδγρεβίο τ, 

6. ἐπέπροσϑεν γίγνεται: {τἰ({ γοΥ 
δἷα, εἰ6}}0 βἱ οὶ εἶθη ἷπ ἀδθη γος, 
υυϊγὰ ἱππθη πἷπάογ! οἷ, 

1. πρῶτον μὲν οὖν ἄγ ἀΐε Ζὰ- 
εγσὶ τὰ οὐ οὐδϊσοεπάς γοτθοάϊησαῃρσ 
οἷη. 

9. τοῦτο ννεῖΐδί δυΐῦ ἀδῃ συόσβοῦ- 
δοιδοπάδη ϑ'αΐίς ζυτῦος, ΠΣΥΣΤῚ 
δ ἰοδτὲ βἰος αὐτῶν, ννὶα Ἀεὶ ϑαυ- 
μάξειν, :. Β. Ῥιδάοπ 89 Α: ἔγωγε 
μάλιστα ἐθαύμασα αὐτοῦ (ἀπ ἴδπι) 
πρῶτον μὲν τοῦτο κτέ. ΥρΙ. τὰ 
ΑΡοὶ. 111: μάλιστα αὐτῶν ἕν ἐθαύ- 
μασα. Οονδἢη] οο ποοῖ τνεγάθῃ 
δοΐάο εγθα πὶ ἀθπὶ Ασουϑαίιἷν ἀ6Γ 
Ῥεγξοη πὰ Οδησίϊν ἀογ δ'δοϊ 6 νοῦ- 
θαπάεπ. ὅπως ἂν παύσῃ Ὀετεϊοϊποί 
ἀΐο ΑὈεῖο τ 519 εἶπα δβοίοα, ἄδγθῃ 
Ἐτγοϊσβθησ νοῦ Βαεάϊησαπρεη δὺ- 
ᾶηρί. 8. Κι. δ,, 8, 4. Ουτίΐιδ8 
58 ὅ81 Απβ. Οὐ ἀΐε Ατί υπὰ ΥΝ οἷε6, 
τοῖο ἀδπὶ εοἷη Εἶπάς Ζᾷ πηδοῆθη ἴβί, 
δυοῖν δηρσεσοῦοη οὐεν ἀογ τη ἀδαπι- 
Καῖ ἀος Ῥγοπιδί βου ἅθογ] 586 η υνϊπή, 
δῖ ποις σοβαρί. 

10. τῷ Προμηϑεῖ. Ιη ἀοπὶ εα((ὶ- 
βοοι Οαἰίυα ννυῦγάθ Ρτοιιεί θα 
ποῦθ Ηδρμδᾶδίοα ὑπὰ Αἰπθηδ ε]5 

εἰη ὙΜΟΒΙ(μδίον ἀον Μοηδβοῆδη γογ- 
Θιγί. Αἰβ βοϊοιου {γί οὐ ἀδθη Βεϊ- 
πδπθὴ πυρφόρος, πίε ἄδ ἴδῃ 
Ζ. Β, ϑορθοκ]ος νογμουυ ! οἶτ ἰπ ἄσθπὶ 
Οεὐϊρα5 ἃ. Καὶ Εὶ εασί σοῖ ἀδΥὺ 
Οεροηά, νὸ Οεὐΐρυς9 δυζιγιί(ί, Υ͂, 
ὅ4ᾳ δ: χῶρος μὲν ἱερὸς πᾶς δδ᾽ 
ἔστ᾽, ἔχει δὲ νιν σεμνὸς Ποσειδῶν 
ἠδ᾽ ὁ πυρφόρος ϑεὸς Τιτὰν Προ- 
μηϑεύς. οι εἶπεν Ἐ᾿εἰπάδοναῖς 
δροη Ζδακ, ἀΐα πδοῖ Ἡδεϊοάοα ἄδη 
ἰτο]ὶραπκί ἀθγ ρστγοαζατγίΐσοη Ὠίσϊι- 

ἰὰησ ἀ65 Αϑϑοΐυῖοβ Ὀϊ! ἀεὶ, ἰδέ ΘΓ 
Κοῖηα Ἀεάε; Ἔδὐθηβονν οηΐς ὑεὶ Ρ] Δίου, 
ἄογ δυοῖὺ ἱπὶ Ῥγοίαρογαβ (820 ὮὨ) ἴῃ 
ἀοπὶ σὸπ ἄἀφθπὶ ϑορί[ἰϑίδη ογζδ ἰδ 
Μυίποα νοη ἄδη αδιίοτγη βᾶρῖὶ: προσ- 
ἐταξαν Προμηϑεὶ καὶ ᾿Επιμηϑεῖ 
κοσμῆσαί τὸ καὶ νεῖμαε δυνάμεις 
ἑκάστοις ὡς πρέπει. ΑΪ9 Τίϊδης 
υνυν7ϊτὰ ΟΡ ἀ6Γ ϑοῖῃ 468 Ιᾶροίοβ ρ6- 
πδηδί, -- ΝΙοδΝί Ζὰ νουκοππθη ἰβέ 
οἷης ἀΐς Τοπάθης υπιδἀοπάς Αη- 
βρίο!υπρ δαῦ Αοβοϊγίοα Ῥγοπιοίῃ, 
248---2ῦρ: 

Πρ. Θνητοὺς ἔπαυσα μὴ προδέρ- 
κεσϑαι μόρον. 

, Τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φάρ- 
μακον νόσου; 

ΠΗ. ΤἸυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας 
κατῴκισα. 

. Μέγ᾽ ὠφέλημα τοῦτ᾽ ἐδωρήσω 
βροτοῖς. 

[Ε] 11. ἁπάντων τούτων: εἴδ!θ 
οὔοη Ὁ 
τεθνεῶτας γὰρ δ. κρ. Ηΐεγ Ξεϊρσί 

γάρ εἰπε Ἠεγκυπῆϊ α8 γ᾽ ἄρα (νρί. 
461 Α) ποσὶ ἀδ  Ἰ οἶ 6 Γ αἰ βενόμη- 
Ἰοἢ: ἀἄσπη πἰομί τεϑν, κτὲ. ἰδ θ6- 
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τὸν κριτὴν δεῖ γυμνὸν εἷναι, τεϑνεῶτα, αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν 
τὴν ψυχὴν ϑεωροῦντα ἐξαίφνης ἀποθανόντος ἑκάστου, ἔρη- 
μον πάντων τῶν συγγενῶν καὶ καταλιπόντα ἐπὶ τῆς γῆς 
πάντα ἐκεῖνον τὸν κόσμον, ἵνα δικαία ἡ κρέσις ἧ. ἐγὼ μὲν 
οὖν ταῦτα ἐγνωκὼς πρότερος ἢ ὑμεῖς ἐποιησάμην δικαστὰς ὅ 
υἱεῖς ἐμαυτοῦ, δύο μὲν ἕκ τῆς 4σίας, Μίνω τε καὶ Ῥαδά- 

594 μανϑυν, ἕνα δὲ ἐκ τῆς Εὐρώπης, Αἰακόν᾽ οὗτοι οὖν ἐπει- 
δὰν τελευτήσωσι., δικάσουσιν ἐν τῷ λειμῶνι. ἐν τῇ τριόδῳ, 
ἐξ ἧς φέρετον τὼ ὁδώ, ἡ μὲν εἰς μακάρων νήσους, ἡ δ᾽ 
εἰς Τάρταρον. καὶ τοὺς μὲν ἐκ τῆς ᾿ἀσίας Ῥαδάμανϑυς κρι- 
νεῖ, τοὺς δὲ ἐκ τῆς Εὐρώπης ΔΑἰακός᾽ Μίνῳ δὲ πρεσβεῖα 
δώσω ἐπιδιακρένειν, ἐὰν ἀπορῆτόν τι τὼ ἑἕτέρω, ἵνα ὡς δι- 
καιοτάτη ἡ κρίσις ἢ περὶ τῆς πορείας τοῖς ἀνθρώποις. 

ΙΧΧΧ. Ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ Καλλίκλεις, ἃ ἐγὼ ἀκηκοὼς 
Β πιστεύω ἀληϑὴῆ εἷναι καὶ ἐκ τούτων τῶν λόγων τοιόνδε τι 

εν ἀπάεηά ἐν γυμνοὺς κτέ,, βϑοπάεγη 
ὉΠ ΕΚ ἢ τί. 
1, αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν τὴν ψυ- 
ἣν Ὀδτοϊομποί ἀ16 9] ἰ6  θαγ καὶ 
κι ΕΥκοηπίπὶβ υοῃ ἀδγ ϑυυ͵]εοϊίνοη 
απὰ οὐ]εοίΐνοη ϑεἰίο Συρίοϊοῖι. Ὁ 06 Ὁ 
αὐτῇ Κι. 61, 6, 1. 

2. Ζα ἐξαίφνης ἀποϑ. ναὶ. 6200 
(197, 6) ἀἷε Βεπι. Ζὰ ἀμα μ. 

ὅ. πρότερος ἢ ὑμεῖς: Ζουδ ἰε( [π- 
ΠΌΘΟΥ ἀογ πρόνοια. Ὠϊε5 σίδε δαὶ 
ξυρίοϊοῖ ἀ85 Βδοί, βοίποη οἱ σδθ θη 
Βδῆποη ἀΐα τἱ᾽οπίογ οἰ ἯΝ ἅγάθη 
2 οΥ ἢ 6 θη. 

6. ἐκ τῆς 4... Εὐρ. πἰοδε ἴπ ρ6- 
δοΒ δ ἢ ΠΟ ΘΥ, δομάογηῃ ἴῃ ἰοσδίογ 
Βεἀεαίθησ (Κν. 68, 17, 8); ἄδπη 
ξεταὰς Μίποβ ὑπὰ ἈΠπδάδιμδηίγδ 
ννογάθπ ϑόμπο ἀοὁγ Εὔυγορδα (1]. ἔ 
821 7), Αδαδΐκοα ἀδρέροῆ οἷη ϑοβη 
ἀδγ Αερὶπᾶ σεπαπηί. ΜΙ ΐποβ, Κδηὶς 
ἴῃ Κνοία, »ὺ δἰβ ννοΐβογ Οδβοίζ- 
δοθοσ, ΒΝ. απὰ Α6. ἀυγοὶιϊ ἮΝ εἰ 5οἱξ, 
Οογοοβί κεῖ ὑυπὰ ΕἸ ρΚοὶς ὃ6- 
τ πλί. 1) 888 δγβίασο 88 Αδίϑπ δο- 
οἰοἰϊίθί ννασγάδῃ, δύ ννοῦ]! νυθηΐροῦ 

1Π οὗποὺ σϑορτρϊβοίδη Βοβιϊ πὰρ 
Κιοίαδβ αἷβ πῃ ἀογ Ανδίδιαπιθπρ νοη 
Ῥιιδηϊχ οὐορ Αρϑπουῦ, ἄθπὶ δίογ. 
ἀε6 Ρῃδηϊχ υπὰ Καάπιοι υπὰ Κῦαηΐρ 
ἷπῃ Ῥηδηϊκίαπ, βοΐποη Ογαμὰ. Ζα 
ἀδθῃ ἀγοΐθη, νυ ]οῆα διοὶ οι οϑίῃα- 
685 (περὶ στεφ. βὶ 127) ποπηΐ, νυτὰ 
ἴῃ ἀδγ Αροϊὶ. 41 Α ἀδὺ δ(ἰΐβοιε Ηδ6- 

Γο58 Τυϊρίοίοπιοβ σοίῦσί. 8. ἀ. Βεηι. 
[824 Α] 8. ἐν τῷ λειμῶνι, Θ6- 

ἀδοδί ἰδῇ δὴ ἀΐθ Αβδρϑιοάο᾽οδινἶθυθ 
πδοὸΒ Οἀ. ἀλ δὅ89. δ78.’ Ναοῖ Ηοιπιος 
βομοϊηί ἀἰοβο 6 δἰοἷ ἀαγοῖ ἀθα σ8π- 
26 Ἠδάδοβ δἰπξυτξίοιο ἀπὰ οΒη- 
ρΡἰαίζ ἀδθγ ϑοβαίίθῃ Ζὺ βοῖὶβ. αὶ. 
Οἀ. ὦ 18: 
αἶψα δ᾽ ἵκοντο κατ᾽ ἀσφοδελὸν 1ει- 

ὥνα μ 
ἔνϑα τε ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα κα-᾿ 

μόντων. 
ΡΙαΐοπ νογίερί δἷθ γον ἀθη Ηδάϑδ . 

ἐν τῇ τριόδῳ. ἘΕρεχεροίίδοδο Αρ- 
Ροδἰτΐοα πδοῖ ἀθπι σγῆμα καϑ᾽ ὅλον 
κ. μέρος. ὅΖιυν ϑαοίια ναῖ. όγᾷ. 
Αθϑη. ὟἾ δ40. ὕεδον τὼ ὁδώ κε. Κτ. 
14, 9, 3. 

12. ἐπιδιακρίνειν: ἀδ5 Θυ(δοβοὶ- 
ἀοπὰς ὕτιοι! αὐροῦθη. 8.826 Αιΐξ, 
ἀδ5 ἀδπι Ν᾽'ποϑ ϑὺ ξυροί εἶ! νυϊχὰ, 
ἶδί ποδί ἀκββοῖ θα, ννυοϊοῖοα ΗοδοΣ 
(Οἀ. 1 ὅ68) ἱππ γνοϑυννα θη [ἰδδϑΐ, 
νεῖϊ. δ26 }). 

18. περὶ τῆς πορείας πίοδὲέ ἰη Βο6- 
ζὺσ δου ἀθη δπάδὶ δυΐ Ἐγάθη, 
δοΠάογ οἢ 56 πδοῖϊ ἀθῃ [πϑοΐπ ἀδΓ 
δα! ρθη οὐδ ἄθπι Τ᾽ γίαυοβ νυ πάγη, 
80}|16η. Υα!. Ῥμδβά. 107 ἢ: ἐν ἀρχῇ 
τῆς ἐκεῖσε πορείας. 

Οδρ. ΟΧΧΧ. 14, Αὐε ἀθὰ νοῦρθ- 
ἰγασθῆθη ΜΙγίμοβ ννογάθη Κ'0 ἢ} 556 
δοζορσθῆ ὅθεν ἀδ6  θβοὴ ἀδ Τὸο- 

1ὅ 
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λογέξομαι συμβαίνειν. ὁ ϑάνατος τυγχάνει ὦν, ὡς ἐμοὶ δο- 
κεῖ, οὐδὲν ἄλλο ἢ δυοῖν πραγμάτοιν διάλυσις, τῆς ψυχῆς 
καὶ τοῦ σώματος, ἀπ᾽ ἀλλήλοιν᾽ ἐπειδὰν δὲ διαλυϑῆτον ἄρα 
ἀπ᾽ ἀλλήλοιν, οὐ πολὺ ἧττον ἑκάτερον αὐτοῖν ἔχει τὴν ἕξιν 
τὴν αὐτοῦ, ἥνπερ καὶ ὅτε ἔξη ὁ ἄνϑρωπος, τό τε σῶμα τὴν 
φύσιν τὴν αὐτοῦ καὶ τὰ ϑεραπεύματα καὶ τὰ παϑήματα ἔν- 

.δηλα πάντα --- οἷον εἶ τινος μέγα ἣν τὸ σῶμα φύσει ἢ 

10 

τροφῇ ἢ ἀμφότερα ξῶντος, τούτου καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνῃ ὁ 
νεχρὸς μέγας, καὶ εἰ παχύ, παχὺς καὶ ἀποθανόντος. καὶ 
τἄλλα οὕτως" καὶ εἰ αὖ ἐπετήδευε κομᾶν, κομήτης τούτου 
καὶ ὁ νεκρός. μαστιγίας αὖ εἴ τις ἦν καὶ ἴχνη εἴχε τῶν 
πληγῶν οὐλὰς ἐν τῷ σώματι ἢ ὑπὸ μαστίγων ἢ ἄλλων τραυ- 
μάτων ξῶν, καὶ τεϑνεῶτος τὸ σῶμα ἔστιν ἰδεῖν ταῦτα ἔχον" 
κατεαγότα τε εἴ του ἦν μέλη ἢ διεστραμμένα ξῶντος., καὶ 

1 τεϑνεῶτος ταὐτὰ ταῦτα ἔνδηλα. ἑνὶ δὲ λόγῳ, οἷος εἶναι ὮὉ 

ἄἀδε ππὰ ας ΕΥ̓δοδβεϊποιβδίοτ πὶ 
ἀδν 85.616 πδοῖι ἀθπιὶ Τοάο. 

[Β] 1. ὁ ϑάνατος κτέ. αὶ. Ρ.ιδ6- 
ἀοπ 64 Ο: εἶναι τοῦτο τὸ τεϑνάναι, 
χωρὶς μὲν απὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλα- 
γὲν αὐτὸ καϑ᾽ αὐτὸ τὸ σῶμα γε- 
γονέναι, χωρὶς δὲ τὴν ψυχὴν ἀπὸ 
τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσαν αὑτὴν 
καϑ᾽ αὐτὴν εἶναι. ᾿ 

4 οὐ πολὺ ἥττον ἰἰεδτα εἰννα ἢ ὅτε 
ἔξη εγνατίοθ. εν ὕεθεγραπρ ἴη 
ἄθα Βεἰαι, νεαὶς ἰνε ἀυγοῖ ἀθη Αὔ8- 
ἄγαοϊκ ἔχει τὴν ἕξιν νεΓαη]δδϑί. 

ἕξιν. ὕδαίον ἕξις ἱδὲ ἀΐα δὰ ἄδαηι 
ῬΥεκοῦ ἰιογνυογροιαπάς, αἷδο απᾶ- 
δεῖν Ὀεκιϊπιπιῖο Ηδ απ, Βαβοὶ δἷ- 
δημαῖς ὑπὰ δδγείθ!  ρονν οἶδα οἰ πο Γ 
ϑαοῖία σὰ νογδίομοη. πιοδί ἢν ἯἯΤ ὁ- 
δὲ 8 κοὐ πὰ δυσὶ πἰοσιί εἷη 
δα δ ΖΘ ΟΝ Δηρδπομ θη οΓ Ζαδίαπά. 
ΑΒδῪ θεΐάε65, ἀ16 ὑγερτἄπηρι!οδο Νὰ - 
αν ἀογ ϑδοῆς (φύσις) πὰ ἀΐα ἀθτοῖ 
«διῖσο Εἰπν ῖγκυηρ διογθεῖρε- 
ἐδιγίεη Ζυεδίδπάς (ϑεραπεύματα 
καὶ παϑήματα) ἤπάεῃ ἴα ἀδεγ ἕξις 
ἰεϊοΖαοῖ τὶς ἰἤγεη Αὐδάγυοκ. νγὙρ!. 
Πεοδοί. 1593 Β. 
ὅ. ἥνπερ κτέ. ὕοῦει καί 8. Κτ. 

69, 33, 18, υπὰ δεν ἀδ5 δι ἀδπὶ 
Ζυδααιπδηῆδησ πῃ Θο ΑρΡΥΘ ΟΠ ΘΠΔΟΓ 
ΕόΓπὶι τὸ ἐγρδηζεπάὰς νοτὺ. 82, 4, 1, 

τό τε σῶμα κτέ. Ὀδ5 (δ]δπὰς 
φογγοβροηάϊγοπάς ΟἸΙεἀ [οἰσί δρᾶ(οῦ 
ἷῃ νογϑπαογίου Εοτπι. δῖ ατυπά 
ἰἰεσέ ἴῃ ἀδγ ἰᾶπρογεη Αυοδΐαγαπρς 

ἀδ6 εγβίθη Οἰϊοάος ἀθγοῖ ἀδπ 510 ἢ 
ἀδγδη βο ]οδζοπάθη δεῖς εὐἷἰΐ οἷον. 
Ι͂πι Ῥιδθάοη (80 Β οδρ. 29) θοπαίτί 
Βοκνδίος ἀἷε ΤἘπδίδδοῃα, ἀδδ8 ἀδσ 
1με Ὁ ἡδοῖ ἀθπὶ Τ᾽ οὐα ποοῖϊ οἷπε Ζεῖΐ 
ἰαὴσς ἰῇ ἀθγβείθθη ἕξις ἔογιἀδαυοτῖ, 
Ζῇ οἴπθπὶ Βανι οἶδα (Ὧν αἷδ ΤΠπ6ι6γ- 
᾿Ἰ Καῖ. Φ 

86. ϑεραπεύματα .. παϑηματα: 
εγδίδγοβ ὑδαξίϑἰς δον δυΐ ἀΐε ἀυγοὶ 
Ρερε (βοὶ 68. γἱομβτὶσα οάεῖ ἴδ 6. 6) 
δείογάογτία ἰπποσα Αὐδοϊ]άσησ ἀ6Γ 
φύσις, ᾿εἰζίεγεοδ δυΐ ἀΐα ἀγα δοη- 
οἰῖσο ΕἾ π νυ γΚουη σε νοῦ δυδζξοη Ποῖ- 
δεϊσοίπηγίθη Ζαδίδηἀθ. 

[Ὁ] 8. ἀμφότερα νιἷς 4171 Ὁ. 
10. κομᾶν: ἰᾶπροδβ Ηδδγ ἰγδρεπ, 

γν 88 ἴῃ ἄδι Νῖαβζθ, νυνῖς 65 ἰῃ ϑραδγίδ 
ΟΝ νυν, ἰπ Αἰἴδῆ ΠῸΓ ὃδ18 Ζα 
ἄεπι Ερμο θη 6 σοβοθ δ ἢ πὶ Α6- 
πδίπια βοίοϊογ, αἷς ἀυγοῖ ἴἢγα ὈδΓ- 
δου οδε βιθι αν (ἰππεῖς) οὐοῖ ἀστοὶ 
Ῥγυπ κοῦ δἰ οὗ Πογνουίβδίδη. αδηΣ 
ΚΌΥΓΖΣ ρδαδοϊοσοπο Ηδᾶγ ἀδρορδη 
σαί δ]6 ἀνδραποδώδης ϑρίξ. Νᾶ- 
ἤδγεβ ὑοὶ Ηογδπη, Ῥενδιδ) τι πᾶ- 
ΠΡ ῷ 238, 

15. οὔλας: ἄες Βερτὶ ἀΐεδεδ 
Ὑονίεβ ἰδὲ ἀυγος ἴχνη... πληγῶν 
ἜὐκΚΙδγι, ἱπάθαα ηἰοΐς ἀΐα ἔγίβοδδη 
γυπάεη (ὠτειλαί), δοπάετη ἀϊΐα δυο ῖ 
ΠδΔοὴ ἀον Ἠοϊαπσ ὕδτις ὈΠ]εἰθοηάδη 
Ναύθθῆ ΖῈ τνογβίθμεη δἱπά. δαὶ. 
πηίοη ΕΗ. 

[Ὁ] 16. ξνὲ δὲ λόγῳ, πᾶαι οι εἰ- 
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παρεσκεύαστο τὸ σῶμα ξῶν, ἔνδηλα ταῦτα καὶ τελευτήσαντος 
ἢ πάντα ἢ τὰ πολλὰ ἐπί τινα χρόνον. ταὐτὸν δή μοι δοκεῖ 
τοῦτ᾽ ἄρα καὶ περὶ τὴν ψυχὴν εἶναι; ὦ Καλλέκλεις᾽ ἔνδηλα 
πάντα ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐπειδὰν γυμνωθῇ τοῦ σώματος, 
τά τε τῆς φύσεως καὶ τὰ παϑήματα, ἃ διὰ τὴν ἐπιτήδευσιν ὃ 
ἑκάστου πράγματος ἔσχεν ἐν τῇ ψυχῇ ὁ ἄνϑρωπος. ἐπειδὰν 
οὖν ἀφίκωνται παρὰ τὸν δικαστήν, οἵ μὲν ἐκ τῆς ᾿Ασίας 

ΕἙ παρὰ τὸν Ῥαδάμανθυν, ὁ Ῥαδάμανϑυς ἐκείνους ἐπιστήσας 
ϑεᾶται ἑκάστου τὴν ψυχήν, οὐκ εἰδὼς ὅτου ἐστέν, ἀλλὰ 
πολλάκις τοῦ μεγάλου βασιλέως ἐπιλαβόμενος ἡ ἄλλου ὅτου- 
οὖν βασιλέως ἢ δυνάστου κατεῖδεν οὐδὲν ὑγιὲς ὃν τῆς ψυ- 
χῆς. ἀλλὰ διαμεμαστιγωμένην καὶ οὐλῶν μεστὴν ὑπὸ ἐπι- 

δ2ὅ ορκιῶν καὶ ἀδικίας, ἃ ἑκάστη ἡ πρᾶξις αὐτοῦ ἐξωμόρξατο 

πεῖν, νὶς ὡς συνελόντι εἰπεῖν. 8. 
Κυ. 48, 16, 17. 

1. τὸ σῶμα (ἷπ Ἰεἰδ] σον ΒοΖίο- 
Βυπρ)ὴ δ ]ϊοδί δἷοῖν δὴ οἷος εἶναι 
ἃπ, ἀΔ5 σοῆ παρεσκεύαστο (ΘΓ ἘΥΒΓ 
οἰηρουϊοῃϊοί, Ὀοβο θη) δριδηρί. 
Εθοπδο ἀ4ἀδ6 Νίεδϊππι πιϊί ἀδπὶ [Τηῇ - 
πἰῖν 607 Ὦ. 5811 Β. 

ταῦτα Ὀδ2ο έ 8[0 ἢ} ΖΙΥΑΥ δῖ ἀθη 
νουΒογσοιοπάθη ϑ8δί2, ΔΌῸΥ ἴῃ ΓΟΔΙῸΓ 
ΟοπηρστγαθπΖ, ννυνοὶ! αἶα ϑιρατγοπη ἀἃ- 
γοη βοπιοίηΐ δἰπά, 50 ἀδ85 δ'οἢ ἢ 
πάντα κτέ. Ὀε΄θδπι δηβοῦ ἰ65Ζί. 

9, ἐπί τινα χρόνον: ἈΠ οβιϊ ππλίοΣ 
αἷς Ῥμδοάοῃ 80 (ὐ, νὸ 68. νοῇ ἀογ- 
56] θδη ϑδοῖς ᾿ιαἶβτί: ἐπιεικῶς συχ- 
νὸν ἐπιμένει χρόνον. 

ταὐτὸν δὴ κτέ, Ὠϊε Απαϊορῖε ἀδι 
ϑδδῖα ταἰΐξ ἀδαὶ [οἷα ννϊγὰ ζΖαογεί 
τὰ δ σοπηοίηοπ, ἄδπη πῦρ]! ἰδ ᾿π 8 
οἰηζΖοῖίηα ἀυγου σοι τί, 

ὅ. τὰ τῆςφ. 85. Κα, 47, ὅ, 9--11. 
τὰ παϑήματα. Ὀΐεδεν Απεάτγιυοϊ 

Καὴπ ἶοῦ ἀδη σοπιεϊπδαπιοη Βερτ 
ἔν ἀΐε οὔοη (Β) εγνυδῃπίοη ϑερα- 
πεύματα πὰ πι πὶ 80 πιοῦν δ6- 
ξοϊοϊπδη, 88 ἀθν θοϊσείαρσίο Βοεϊαῦῶν- 
88(2 ἀδΔ8 δπήδεγθο Μοπιοπί ογρᾶηςξί 
τη Ζυρίεϊοῖ ἀδπ αἰ σειμοΐπθη Β6- 
νι Ὀοροπγδηκί, 168 σαβοβθι 
γγ 0} δυο ἀδενναρεη, νιεὶ παϑή- 
ματα ἵἴτὰ ϑδίππα σοῦ Ὀἷο952 οἰ 6 η 6 ἢ 
Ζυβίδπάοη πίονς δὔδπδο δαὶ Ἃ6Γ 
ϑδεία, νυνὶ δεῖπὶ Κῦγρεν, ἀθη αν 
δἷπά. ) 168 Ζοΐσραη ἀΐθ δπαίορεη Βε- 
τι, 

θ6. ἔσχεν: 8. τὰἽ Αροΐ, 194 ππὰ 
Κι. δ8, ὅ, 1. 

. οὗ μὲν ἐκ τῆς ᾿Δσίας κοϊιϊϊοδκπὲ 
β'οἢ ἂἃπ ἀδθῃ γογάδγεαίς 06 ἀΐεισὶ- 
Ὀυΐϊνα Αρροδίκίΐοη ἀε5 ϑυνίθοία: ἀδ6 
δα βργθοβαπάδ ξυνοῖίς Οἰϊοα, νεϑ οβοῦ 
εἷης Ηδηαδοῦῆνϊ ἂπα ὅ34ᾺΑ ογρδαξέ, 
81 εγβί ὑπίοη ὅ96 Ο δηρεὐθσδαίοί, 

[ΕἸ 8. ἐπιστήσας. Ἐν δᾶϊἐ εἷο δα: 
ἀΐὸ 386616 ννῦτάς βοπϑί ὑγοβὶ δ γθῃ 
οἶσοπθη ὕες νναηάοίη, 

10. τοῦ μεγάλου βασιλέως. ὙΥατ- 
ππ| βεγδάο αἶοβεα Βοϊδβρίοὶ ροννδμῖξ 
δι, οΥὐκΙᾶγι δἰο ἢ δὺ5 ἀδθπι ξὰ 470 [ὦ 
Οεπβαρίοη. 

ἐπιλαβόμενος: νεὶ. τὰ δ19 Α. 
11, δὲ Αογίδὶ κατεῖδεν Ὀοϊονς 

ἀΐϊεο Ῥαγβίθ! πησ. Κρ]. στὰ 444 
(108, 8). Εδθεπεο εἶδεν, ἀπέπεμψεν. 

12. διαμεμαστιγωμένην πδοῖὶ ἀδγ 
Απδορὶθ ἀ68 [μεἷθ65, ἀδν οἱπϑϑὴ μα. 
στιγίας δειιόγι, Εθθηβο δὐἰδρεϊοβέ 
σκολιὰ κι οὐδὲν ευϑύ ἄοπι δεεσεραβμ- 
μένα οὔθη. 16 ὕ)οτία καὶ. εἶδεν 
τιῦροη υνἱθ!]οϊονε δὴ παχύς οὔδμ, 
πῆ 8 ἀδγαπίου οἷπ πητογβᾶϊς- 
Πἰδπι 9:56 Εἰ ι 6] δ᾽ σκοὶς νογείοβέ, 
ννᾶ8 νυοπίὶρείθῃα [ὥγ Ηοθογ πἰοβέ 
δὶ, δγὶππούη. 

[625 ΑἹ 18. ἄ: ταῖί Βοξίοδπηρ δαυΐ 
ἀΐϊοὸ Ὀοϊάθη νογροπδπηίΐθεη Εἰβοη- 
δοιαίίθη. αι. οὔθ δ24 Ὁ (Ζ. 1) 
ΖῈ ταῦτα. ϑοκτναδίο σὶδὲ ἀγνοεῖ Απ- 
ϑοδβδυπηροη γοη ἦδγ πη] οἴθη ἔῦτ- 
Βομοϊπαῃρδίογπι ἀ6Υ ὅϑδοίϊθ. 1) δ 86 
Ὕγεβοπ ἀδγ ϑ᾽{|Ο ἢ Κεῖς Ὀαείοπί ἴη 
ἄἂδν δικαιοσύνη. δι Υ νυϊγὰ ἀδικέα 
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εἰς τὴν ψυχήν, καὶ πάντα σκολιὰ ὑπὸ ψεύδους καὶ ἀλαζξο- 
᾿ψείας καὶ οὐδὲν εὐθὺ διὰ τὸ ἄνευ ἀληϑείας τεϑράφϑαι" καὶ 
ὑπὸ ἐξουσίας καὶ τρυφῆς καὶ ὕβρεως καὶ ἀκρατίέας τῶν πρά- 
ὅεων ἀσυμμετρίας τὲ καὶ αἰσχρότητος γέμουσαν τὴν ψυχὴν 
εἶδεν" ἰδὼν δὲ ἀτίμως ταύτην ἀπέπεμψεν εὐθὺ τῆς φρου- 
ρᾶς, οἷ μέλλει ἐλθοῦσα ἀνατλῆναι τὰ προσήκοντα πάϑη. 

ΧΧΧΙ, Προσήκει δὲ παντὶ τῷ ἐν τιμωρίᾳ ὄντι, ὑπ᾽ Β 
ἄλλου ὀρϑῶς τιμωρουμένῳ, ἢ βελτίονι γίγνεσθαι καὶ ὀνένα- 
σϑαι ἢ παραδείγματι τοῖς ἄλλοις γίγνεσθαι, ἵνα ἄλλοι ὁρῶν- 

τες πάσχοντα ἃ ἂν πάσχῃ φοβούμενοι βελτίους γέγνωνται. 
εἰσὶ δὲ οὗ μὲν ὠφελούμενοέ τε καὶ δίκην διδόντες ὑπὸ ϑεῶν 

νογδηροβίο! ]ῖ. Βδπϑῦδη δίς 814 ἀϊ6 
βίδγκαεῖθ ΕἾσπὶ ἀουβοίθαπ, ἄογοη Β6- 
δίγαίαπρ πδοὴ ἄδ Τοάθ βδοῦοῃ ἀδ8 
Ἠοπιογίβομο Ζεϊ(δεγ ἀππδῆαι (1188 
γ 218 πὰ 279. τ 259: Ἐρινύες, 
αἴϑ᾽ , ὑπὸ γαῖαν ἀνθρώπους τίνον- 
ται ὅ τις κ᾽’ ἐπίορκον ὀμόσσῃ), ἀθγ 
Μεϊπεϊά, ὈΪϊ6 ἀδικέα γεγτ  εὐτξί ἀδ- 
ΟΡ ἀδ8 ὔ ϑοβϑοη (δσ ὅϑδοῖα 8608. 
4) ἴῃγθ παδίυγροπιϑβζε Εἰ ηἰννῖοκ- 
Ιαῆρς θεῖ διυῖ ΥΔΒγ οἰ - 
ογκοηπίηΐϊβ, 16 ᾶρσε Ποιμπιΐ ͵6Πη6 
Ἐπινϊοκίαησ ἀπά νογκυπς υὑπὰ 
νογθίεσί ἀδθοῦ ἀἷθὸ ϑθοῖϊθβ. δ[θβϑβ 
ΒιΙὰ οπίβρτγίονς Ζυρίεϊο ΒΒ ἀδὺ δἰ θη 
ρσεϊδυῆσεη Απβϑοδδυσηρ νὸρ ἄδπὶ 
Νεβοη ἀογ ΤΥ διγῃεῖ. 38) Ὀΐο Τηᾶ- 
εἰσκοῖῖ ἀ6γ θεῖο πδοῖ δίβζθῃ τὰ δολΐ 
ἀϊς ΕἸΠΙδΙαπρ Ὀοδιϊ πίον ΝΜ 8526 
πδειίρ, ΕἸΜΙ ἢν ἀἰε86 ΕἸ ξοπϑο δίς 
- ἀϊο σωφροσύνη -, διαΐ 5[6 νἱοἱὶ- 
ΤΩ ἢν ἀϊθ ἀκολασία, Ὑνθιομα δ οἢ ἦ6 
πδοῖ ἀθη διιβΖζεύθη Οδ]δοΐδη, πιϊΐ 
ἄθπθη ἀδν Μίεηβοιι. 65 ζιι (πὰπ Παΐ, 
ἀαγβίθ!! αἷβ ἐξουσία, τρυφή απ 
ὕβρις (ἀκρατία ἰδ 4116 σαιιεΐη- 
ΒοΒ ΔΙ] 6), 80. νυῖγὰ ἀδάπτοι ἀδ8 
γοοδίο γογῃ δ] τηἷ8 Ζννϊβοίθη ἀδπ οἱ ἢ - 
ζοϊποη Τ Βοΐ] θη ἀον 6616 βεϊθδὶ 
Ζογδιδγί πηὰ ἴἤγο Οσδβίδ|{ ἱπὶ σδῃ- 
ΖΘ νυϊγα πι852Ζ]08 πὰ ἢ. 885116. (16- 
ἀδοῖο ἰδ παι! ον δὴ αἷς Αὐδάθι- 
παηρ, ννϑίοια ἀΐς ἐπιϑυμέαι ετἰδπ- 
σεῦ. δ8ο {ἀῆγθη ἀΐεβθα ἀτγοὶ ΒΙ ον 
ΖυγοΚ οἰππναὶ δαΐ αἴθ δῦδη ουβί δγ- 
νυδηπίαηῃ [Πη}ϑΥβο οἀθ ἀ6Γ φύσις, 
ϑεραπεύματα υπὰ παϑήματα ἄδΥ 
β6οἰο, δοάδηπ δαΐ ἀἷς αγαπαάϊαρο ἀδΓ 
1μεθοηβδηβοβδαῦπρ ἀε5 ϑοκγαδίεβ. 

ὅ. ἀτίμως Ἤεπίδργοομβοπὰ ἀδν ἄτι- 
ῬΙδιοι 5 δύβρον, Ὠΐδῖομο. 1. 

μέα, ἀϊθ νοπ ᾿ἱγάϊδβοβθη Εἰσδίοση 
γεγμᾶπρί υνῖγὰ, 

ὕδθεν εὐϑὺ τῆς φ. Κι, 47, 29,1. 
Οδρ. ΧΧΧΙ͂. 1. ΤΙροσήκει. ῥὲν 

Ζνοο ἀθγ ϑίταξζε θδβίϊηπι δαοὶ 
ἀδα Νίαβξ ἀδγεδε.. Αα ἀἄδη 
Ζνυεοῖκ ἀν ϑίγαίδ Κοπιπιὶ ϑ'οκγαίθβ 
ΠΟΟΒπα ας ΖΓ οΚ, ὑπὶ ἱμν ΟΡ δ] (- 
παἷβ Ζᾷ ἀδπὶ 16 θδοη ἀδγ ϑϑοὶθ υἰθέθυ 
2 Ὀεργάπάοη, δἰ6 ἀδβ8 γάμον ρε- 
δοθθιθη ἰδί, -- τιμωρουμένῳ: Κύυ, 
Ἔ]" 11. 2 ᾿ 

9, ἢ παραδείγματι Αὺς 
ἀδδοὶ 1δ( ἀδ8 ΖΙΕΙ, ΠΕ Μ, Ἐριξεπάο 
ζοῖσί, οἴη Βοββογνγθγάθη, ΔΌΘΡ 8ῃ- 
ἄδγθι 88 ἀθὺ Θεβίγαίίθη. 6 τοῃ 
Ῥχγοίαροτββ 824 Β δυίροδίε! 6. ΑὉ- 
Βομιγεοκαπβίμβοοτγίθ: ὁ δὲ μετὰ λό- 
γου ἐπιχειρῶν κολάξειν οὐ τοῦ παρ- 
εληλυϑοτος ἔνεκα ἀδικήματος τι- 
μωρεῖται, ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χά- 
ριν, ἵνα μὴ αὖϑις , ἀδικήσῃ μήτε 
αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον 
ἰδὼν κολασϑέντα ἱἰδί ἰπνάον ΡΙδίο- 
πἰδοβθη Βοβυϊπησια πρὶ Δα ρ ποπιπιθῃ. 
δεῖηθ Ὑβθοτίθ ἄθεος ἀΐα ϑιίγδία ἴπ 
ἀογ ὕπίονννο! α ἰᾶ89[, οἶπο ἀδ88 βἷθ 
διυδάγοκ!οι ογνυᾶδδης νυ ϊγά, ἀϊΐς 
Ιμεῖγθ σοῦ ἀδθγ ϑϑϑεϊοπυναπάογυπρ 
'νογδυδββοίσοη. ῸΣ αιδν ννυνῖο 479. 
Κυ. ὅδ, 2, ὅ. 

10. φοβούμεμιοι. Ἀῖε ΕῸγΟΒί Καπῃ 
πδπ ]ἶοΒ ΖῃΓ Βοδίπηυησ, ἀΐοδο Ζὰ 
γὶο σοτοῦ ΕὐκΚοηπίηϊθ πὰ 5οπιΐΐ 
δα ἢ Ζῦ] Αὐδβομθα γὸὺ7Ὺ ἀδπὶ Βδὄβϑῃ 
πὰ Ζ2ι. δἰ ((οἴσπι Ηδπάσδϊη ἔδηγθη. 

11. ὠφελούμενοί τε καὶ δίκην δι- 
δόντες. 1)85 τννοΐϊίε Ῥαγίἰοἱρίαπι ἰδεῖ 
ἰορίδοθ ἄεπι ογϑίθῃ απίεγροογάηοί 
(ἀδάατοῖι ἀ444). ἴδεθον ἀΐε Οοοτγάϊ- 

149 
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τε καὶ ἀνθρώπων οὕτοι, οἱ ἂν ἰάσιμα ἁμαρτήματα ἁμάρτω- 
σιν᾽ ὅμως δὲ δι’ ἀλγηδόνων καὶ ὀδυνῶν γίγνεται αὐτοῖς ἡ 
ὠφέλεια καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν “Διδου᾽ οὐ γὰρ οἷόν τὸ ἄλλως 

( ἀδικέας ἀπαλλάττεσθαι. οἵ δ᾽ ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ 
διὰ τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνίατοι γένωνται, ἐκ τούτων τὰ παρα- ὕ 
δείγματα γίγνεται, καὶ οὕτοι αὐτοὶ μὲν οὐκέτι ὀνένανται 
οὐδέν, ἅτε ἀνίατοι ὄντες, ἄλλοι δὲ ὀνίνανται οἷ τούτους 
ὁρῶντες διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰ μέγιστα καὶ ὀδυνηρότατα καὶ 
φοβερώτατα πάϑη πάσχοντας τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀτεχνῶς παρα- 
δείγματα ἀνηρτημένους ἐκεῖ ἐν “Διδου ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, 10 
τοῖς ἀεὶ τῶν ἀδίκων ἀφικνουμένοις ϑεάματα καὶ νουϑετή- 

ματα. ὧν ἐγώ φημι ἕνα καὶ ᾿Αρχέλαον ἔσεσθαι, εἰ ἀληϑῆ 
λέγει Πῶλος, καὶ ἄλλον ὅστις ἂν τοιοῦτος τύραννος ἢ οἶμαι 
ὃὲ καὶ τοὺς πολλοὺς εἶναι τοὺς τούτων τῶν παραδειγμάτων ἐκ 

τυράννων καὶ βασιλέων καὶ δυναστῶν καὶ τὰ τῶν πόλεων 1ὖ 
πραξάντων γεγονότας" οὗτοι γὰρ διὰ τὴν ἐξουσίαν μέγιστα 
καὶ ἀνοσιώτατα ἁμαρτήματα ἁμαρτάνουσι. μαρτυρεὶ δὲ τού- 

Ε τοις καὶ Ὅμηρος᾽ βασιλέας γὰρ καὶ δυνάστας ἐκεῖνος πεποί- 
ηκὲε τοὺς ἐν άιδου τὸν ἀεὶ χρόνον τιμωρουμένους, Τάνταλον 

ΠΔΌΟη 8, Ζᾷ 460 ἢ (ὅ8, 28). Ἰδὲγ 
Οεροπδαίζ ζι οὗ μὲν κτέ. οΥγβομοίης 
ἴῃ διηήδγου Εδβδδυῦησ πὐἰί ἈΠοῖοδί 
δα οἱ ἂν ἰάσιμα κτέ. σον Ποῖ, 

[0] ὅ. ἀνέατοι. Αὐϑ ἀδν ΕγκΚοηπΐ- 
πἷβ σοῦ ἄδπι ἀορθηδβδίζ ἐδ {ΠΥ ἢ 8 
δοροῆ ἀδα ὕνοβοι ἀν τ θῃβο ἢ π 
ὅ86616 δε θεῖ ἴο]ϊσί, ἀ8ε8 16 πδοὶ 
ἄδπ ατδάς ἀογ ατῦβζε πὰ ϑίδγκο 
ἀε5 Τὐηγοοδίβ δυο οἷπο δουϊηρογα 
Οὐδγ στύδζογο Ζογείδγθπηρ ἀκ ὅ66]6 
86 ἰθδῖ οἰηίγεοίε, ἀϊδ δ᾽ οἷ βίδι σογη Καπῃ 
Ὀϊ Ζῃν {{6π[8ἱἰσίκοῖς ὑπιΖΌΚΟΏγθη 
5 ᾿Ἰἤγαπὶ εἰρσοητ ἤθη Βογηΐα οὐδτ 
ἀογὺ ὕπο: θαγκεῖῖ. Κα]. ῬΒδδθάοῃ 
118 Ε: οἱ δ᾽ ἂν δόξωσιν ἀνιάτως 
ἔχειν διὰ τὰ μεγέϑη τῶν ἁμαρτη- 
μάτων κτξ. Μδη θεοδομίο αῦοῦ, ἀδ88 
416 ϑιγδίε πος πδοὸὴ ἀδθπ Ηδπά- 
Ιὰπρδη 8[58 βοίοβθη Ὀδβοϊπιπυΐ υυἱγά 
- ἀϊ6ὸ Ὀγαποῖὶ ἀδν ΒΙΘΝίο. πἰοιῖ 
οἴππιδὶ Ζιι Καππδη --- Βομάθση πδοῖ 
ἀενγ ἀδάστγοιι ογζευσίθη Βοδοδαῖ- 
ἔοη οἰ ἀ6Γ 8.66]. 

τὰ παραδείγματα. Ὅδτ ΑγΕΚΕΩΙ 
βίοι Ποῦ ἴῃ Βὔοκβίοδί δα ἄδθη 
οὔδη (Β) δηροσοῦθηθη Οερθηκδίζ. 

9. παραδείγματα ἀνηρτημένους 
νυνὶ πιδῃ Ὁ αγηππρηίαίοϊπ ὦ. . 46]., 

4 

ἀδιηϊί 56 ἰδοῦ ἰῃ αἰ ἀοαι ϊοῖ Βο- 
ἰγδοβίεη Καπη, δαΐξυμδηροη ὑΒδορΊ. 

10. ἐν “Διδου ἐν τῷ ὃ. Βοῖάο 
Αὐδαγοκο δἱπὰ πδοῖι ἀδπιὶ σχῆ 
καϑ' ὅλον καὶ μέρος ποθϑῃ οἰπαβάογ 
δσοδῖς τ, 

11. ϑεάματα καὶ νουϑετήματα. 
θὰ8ς τννυοϊϊο ϑυθβίδηϊίν οἷδέ ἄθδα 
ΖνοοῖΚ ἀδ5 δὐβϑίθηῃ δη. 

[Ὁ] 12. ᾿ρχέλαον: 4109 -.---471 Ὁ. 
14. εἶναι. . γεγονότας. Βεὶ- 

βρίοϊθ Ὀεἱ Κυ, ὅθ, 8, 8. 
τοὺς τούτων τ. π. 3. ἃ. Κκν. ΑΒ. 
15. δυναστῶν: ΜδοϊπαΡος, πἰοδ 

Ὀ]082 'π ποπδυοίβοδθη πὰ ὁ 
οἰ ϊβοιθη, δοπάσγῃ δῦο πη ἀσβιοῖκεα- 
(ἰδεῖθη ϑίδαίθη: ἄδζα ἀἷο πιϊξ καί 
δἀηρσείαρίις Εὐϊδαίΐογαπρ, αὶ. 4194, 
δ24 , δ20 Β υπάὰ ΤΏῸΚ.ΙΙ] 68, 9. 

16. διὰ τὴν ἐξουσίαν. 7α!. οὔδα 
δ25 Α. εν Αυδβάτγποϊς ογΐπ ποτί δ6- 
Βοπάογβ πδο συ οκίοῖι δὴ ἀΐο ὕ7ογ- 
β6]ασοη ἀθα ΡοΪϊοβ ὑυὑπά Κι ΔΙΠκἰοα 
θο ἀδα νοῦ ἱἰπποη ΦΟΡΓΐΘΒθ86 
Πδοιιδίς ΟἸὕοκΚ. 

17. τούτοις : [ν ἀδ6 Οοεαψίο, ἀϊο 
Θθεπ δυδροβργοοιθηο Βοιδδαρίπηρ. 

19θ.0. Τάνταλον καὶ Σίσυφον καὶ 
Τιτυόν: ἴῃ ἀογ Ὀεκαππίοα ϑ'161|16 ἀοΣ 
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καὶ Σίσυφον καὶ Τιτυόν᾽ Θερσίτην δέ, καὶ εἴ τις ἄλλος πο- 
νηρὸς ἦν ἰδιώτης,. οὐδεὶς πεποίηκε μεγάλαις τιμωρίαις συν- 
ἐχόμενον ὡς ἀνίατον" οὐ γάρ, οἶμαι, ἐξῆν αὐτῷ" διὸ καὶ 
εὐδαιμονέστερος ἦν ἢ οἷς ἐξῆν. ἀλλὰ γάρ, ὦ 'Καλλίκλεις, 

5 ἐκ τῶν δυναμένων εἰσὶ καὶ οἵὗ σφόδρα πονηροὶ γιγνόμενοι 
ἄνϑοωποι᾽ οὐδὲν μὴν κωλύει καὶ ἐν τούτοις ἀγαϑοὺς ἄνδρας 026 
ἐγγίγνεσϑαι, καὶ σφόδρα γε ἄξιον ἄγασϑαι τῶν γιγνομένων" 

χαλεπὸν γάρ, ὦ Καλλίκλεις, καὶ πολλοῦ ἐπαίνου ἄξιον ἐν 
μεγάλῃ ἐξουσίᾳ τοῦ ἀδικεῖν γενόμενον δικαίως διαβιῶναι. 
ὀλίγοι δὲ γέγνονται οἷ τοιούτοι᾽ ἐπεὶ καὶ ἐνθάδε καὶ ἄλλοϑε 
γεγόνασιν. οἶμαι δὲ καὶ ἔσονται καλοὶ κἀγαθοὶ ταύτην τὴν 
ἀρετὴν τὴν τοῦ δικαίως διαχειρίξειν ἃ ἄν τις ἐπιτρέπῃ εἷς Β 
ὃὲ χαὶ πάνυ ἐλλόγιμος γέγονε καὶ εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, 

᾿Δφιστείδης ὁ δυσιμάχου᾽ οἱ δὲ πολλοί, ὦ ἄριστε, κακοὶ γίέ- 
γνονται τῶν δυναστῶν. 

1 ΧΧΧΤΙ. Ὅπερ οὖν ἔλεγον, ἐπειδὰν ὁ Ῥαδάμανϑυς 
ἐκεῖνος τοιοῦτόν τινα λάβῃ, ἄλλο μὲν περὶ αὐτοῦ οὐκ οἷδεν 
οὐδέν, οὔϑ᾽ ὅστις οὔϑ᾽ ὧντινων, ὅτι δὲ πονηρός τις᾽ καὶ 

10 

1ὅ 

Οἀ. 1: ὅ76 --- 600. ΑΙΪα ἀγοὶ ννᾶγϑῃ 
ἨδΥγδοθοῦ: Τδηΐίαϊοθ, ἀοΓ ΑὨΠΠΟΥΓ 

πὰρ απ ἀ65 ἔοϊροπάειι αορθηδδίζες 
ὙΎΣ 6 ἀπά ρ]οϊο ϑαπι ΖῈΓ ΠΏ ΠΟΓΘη 

τ Ῥεϊορίἀοπθδαβαβ, νὰν Κῦπίρ ἴῃ 
ΒΡ ἰοα: : ϑιδυρθοβὶη Κουϊπίῃ, ΤΊϊγο 

υθῦᾶ, ὙΒΟΥΒΙ 65 νυ ΒοΒΙθομὶ 
απὰ ἀδγὰπι γογδοϊιίεϊ, δῦδσ βϑὶῃδ 
ΕὙοΙδοῖς ἀθ8 Ηδπάρὶηβ. ννὰγ ὃ6- 
δοιιτᾶηκι: ἃποῖ ννυγάθ ἵδη δοίο 
ἴῃ ἰκῦθη Ζάοβθσαησ Ζὰ ΤΠΒεΙ!. 
ΙΠ. β 211- 571. 

4, εὐδαιμονέστερος: 5. ἀτἄοκε 
δἰοῖ ΠΙΘΥ νυθηϊροῦ σοηδὰ 808 88 
418 Ὁ. 

Ζα ἐξῆν δι σὰ ἐγρᾶπζϑθη τὰ μέ- 
χιστα καὶ ἀνοσιώτατα ἁμαρτήματα 
ἁμαρτάνειν. Ἰδασδαξ νγεϊδ ἀνέατον 
ζατῦςκ, 

ἀλλὰ γάρ (τἶἴκι δευγβπαεπά ἀδΓ 
ἴῃ νοσπογσεθγοηάδη 8812 δογοϊίδ νϑὺ- 
ποϊμίδθη ΜΡ] οΝ Κεῖς, ἀδ88 δαοὶδ 66- 
πιοῖπθ ἴθῖθ οὶ μ ϑιγαίοχθιροὶ 
ὈΠ46η, δηΐροσθη. [πὶ θεαίδοϊθῃ 
Κοπηΐθ πὰπ πιϊΐ πδοδαγοκίϊο μοῦ 
Ἑτηδυδγαηρ ἀ6ΓΥ Ναραϊϊοη βᾶρθρῃη: 
ΝΝοΐη! ! ἀἄδπη ἃ. 8. νν. Ζευρίοϊο Δ ΌΘΓ 
ὈΠ4οὶ ἀΐεβοῦ ϑαΐὶζ ἀθη ὕευεγρδηρ 
ζι δἰ πθηὴ πδυθη αδάδηϊαη, ἀδγ πιὶΐ 
οὐδὲν μὴν κι οἰηρείαμγι τυνῖγά, 80 
ἀδ58 ἴῃ καὶ οἵ σφόδρα πονηροὶ ἀϊΐα 
δοθοη οὔδη δυδρεβργοοιθηα Βεβδαρ- 

ΜοΙ 9. παϊσκΚαεὶν ἀ68 Οεάδηϊζοπβ γνὶα- 
ἀεγθοὶς ννϊτά καί νοῦ οἵ σφ. π. 
δαΐ δοὶηθ Βεζίθδβπηρ ἰπ δυναμένων: 
ννἷο β'α δι δἰπά, 8ὸ οἱπά κβῈ δὴ 
σφόδρα πονηροί. 

[526 Α] 1. ἄγασθαι τῶν γ. Ρδεὶ. 
482 Ὁ υπάὰ Κι. 47, 10, 9. 

10. ὀλίγοι: ννἶθ δι οὶ οἵ σφόδρα 
πονηροί. Ὁϊ6 πηοϊδίοη δίθθπ 1ῃ ἀ6Γ 
ΜΘ πὸ ῬΒδεάοπ 90 Α. Β. 

[Β] 12. ἃ... ἐπιτρέπῃ: Μδοκύ οὐδεν 
Οαΐ οὐδ ννὰβ 685 ἱπιπιεῖ βεὶ, Ρ]δίοῃ 
ἢδΐ ννολ] δβοὶμα ϑδίθιπηρ δἰ8 Βαπάε- 
(οἰ ἀπογγ ἰπαὶ Κτϊοσε σούθη ἀἷθ ῬΟΥΒΟΥ 
πὰ 416 Ογάπον 468 ἀε᾽ Ἰδοῆδη Βαη- 
ἀδ68 πὶ ϑίππο, νυοάυγοϊ ΟΥ δ᾽ οἢ οῦθη 
Βδαρίβδβο ον ἀἄθα Ἀαμπι ἄθν ὅ6- 
γοοξιυϊρκΚοὶς δυοῖν ὈοὶΪ ἄθῃ δπάθγθῃ 
ἨδΙ]δπθη δυννοσθθη δαί. αὶ. ΡΙαῖ. 
ΑΥΪβϑί. Ὀοβομάεοτβ Οδρ. 283-256. δ) 88 
καί γοῦ εἰς οί ἀἄδθηῃ ἀεροηβδίζ 
σερθὰ ἀΐε δπάδγοη ϑιδαιδιηᾶπηθΥ 
ἈΟΓΥΟΥ, 

Οᾶρ. ΟΙΧΧΧΙΠ. 16. Ὅπερ οὖν ἔλε- 
γον Κηῦρίἔϊι δὴ ἀδ5 ὅ24 Εἰ (ὐοβδρσίθ 
νυϊδάθν δῃ. 

18. οὔϑ'᾽ ὅστις κτέξ. πορεσοπ ἷπὶ 
Ια ἄδ Νάπιοη ἀδγ Ῥούβοη ἴῃ 

.14" 
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τοῦτο κατιδὼν ἀπέπεμψεν εἰς Τάρταρον, ἐπισημηνάμενος, 
( ἐάν τε ἰάσιμος ἐάν τε ἀνίατος δοκῇ εἶναι" ὁ δὲ ἐκεῖσε ἀφι- 

’ ᾿ ’ ͵ 3 3᾽ } 

κόμενος τὰ προσήκοντα πάσχει. ἐνίοτε δ᾽ ἄλλην εἰσιδὼν 
ὁσίως βεβιωκυῖαν καὶ μετ᾽ ἀληϑείας. ἀνδρὸς ἰδιώτου ἢ ἄλλου 
τινός, μάλιστα μέν, ἔγωγέ φημι, ὦ Καλλίκλεις. φιλοσόφου 
τὰ αὐτοῦ πράξαντος καὶ οὐ πολυπραγμονήσαντος ἐν τῷ βέῳ, 
ἠγάσϑη τὲ καὶ ἐς μακάρων νήσους ἀπέπεμψε. ταὐτὰ δὲ 
ταῦτα καὶ ὁ Αἰακός᾽ ἑχάτερος δὲ τούτων ῥάβδον ἔχων δι- 
κάξει᾽ ὁ δὲ Μίνως ἐπισκοπῶν κάϑηται, μόνος ᾿ἔχων χρυσοῦν 

Ὦ σκῆπτρον, ὥς φησιν Ὀδυσσεὺς ὁ Ὁμήρου ἰδεῖν αὐτὸν 
χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα, ϑεμιστεύοντα νέκυσσιν. 

ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Καλλίκλεις, ὑπὸ τούτων τῶν λόγων πέκει--: 
σμαι, καὶ σκοπῶ ὕπως ἀποφανοῦμαι τῷ κριτῇ ὡς ὑγιεστά- 
τὴν τὴν ψυχήν᾽ χαίρειν οὖν ἐάσας τὰς τιμὰς τὰς τῶν πολ- 
λῶν ἀνθρώπων, τὴν ἀλήϑειαν σκοπῶν πειράσομαι τῷ ὄντι 
ὡς ἂν δύνωμαι βέλτιστος ὧν καὶ ξῆν καὶ ἐπειδὰν ἀποϑνή- 

Ἑ σκω ἀποϑνήσκειν. παρακαλῶ δὲ καὶ τοὺς ἄλλους πάντας 
4 ’ : 2.ϑ με Α 4 Λ 9 : “ ἀνθρώπους, καϑ᾽ ὅσον δύναμαι, καὶ δὴ καὶ σὲ ἀντιπαρὰπαλῶ 
ἐπὶ τοῦτον τὸν βίον καὶ τὸν ἀγῶνα τοῦτον, ὃν. ἐγώ φημι 
9 ἤ -»Ἥὁ2 ἤ 9 ’ -: 3 

ἀντὶ παντῶν τῶν ἐνθάδε ἀγώνων εἶναι, καὶ ὀνειδίξω σοι, 

[5 

10 

20 

ἀεν Βοροὶ δυοῖ ἀογ ἀ68 δίογβ Ὀοὶ- 
δοίδσι ὑπά ἀδπιὶς δυο ἀδ86 6ε- 
ΒΟ] ο Ὁ ὈδΘΖοϊο ποῖ νυυγάθ, Ησυΐ 
Ζῇ Τὰρε Νάποι υὑπὰ ΗοΥκαπΕΙ͂. 

1, ἐπισημηνάμενος : ΕΓ Ἰμδολί δυΐ 
αγυπά βοΐηον ΤΥ ΔΕγμο ἀπσθη οἷπ 
Ζεϊοίοθ δὴ ἴἢπι, ννυοάυγοῦ δοΐη 
ΟΣ οἶκβα] Ὀοδο απιί υνἱτά. Κα, Βίδαι 
ΧΟ1406: σημεῖα περιάψαντας 
τῶν δεδικασμένων δυεῖν νοὸπ ἄδη 
Τοάἀί(δηγοπίογη. ἴσοδον ἀ8Δ5 Μεἀίυγ 
Κι. δὅ2, 8, 4. 

8. ἄλλην κτξ. ΑὈΕΔΙοπὰ ἰδὲ ἀϊς 
Ὑ͵ορ]αϑδυπσ νὸρ ψυχήν, ννϑὶ ἢ θα 
Μοτί νοῦ Ἡεϊησοτγ εἰπροβοβα]τεῖ 
νντὰ πδοὴ ἢ ἄλλου τινός. Ὀΐεβε 
Ῥγοτίβ δϑϊδϑὲ θοῦ δἷπά δὴ ἀΐδβϑὺ 
6116 δοῖνυδὺ Ζᾷ ογκᾶγεη ὑπά νυνῦτγ- 
ἄδπ δἰιαὺ πδοὴ ἐν τῷ βέῳ δὶ Ρ]αΐζε 
βοῖπη. Ηἰγβοῖσ βίγοϊονῦ 816... 

[0] 4. μετ᾽ ἀληϑείας: ἀδγ Θερεη- 
8812 οὔσῃ δῦ Α. 

6. τὰ αὑτοῦ πράξαντος: ἀδγ Απ6- 
ἀτιοῖ ἂν αἷς Τυρεπά ἀδγ σωφρο- 
σύνη, νγ 6 06 ἄἀδπι ΜΙ ΘΠβοἤ θη 68 ΖῈΓ 
Ῥβίονε τπδομί, ΓΤ βοὶῃ εἰσεπος Ηδ6]] 
ζῇ δούρϑη, ὃδ88 βο ἢ]! θβΖζῖὶ οἷπ Ἐπ θη 

[ν ἀπάογε πίοι δὰ8β, Ὗε]. Ἀρο!. 
38Α: τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος. ἔπι 
Οορσοηδβαίζ ἀαζὰ Ὀεζοϊοςποί ἀδ6 πο- 
λυπραγιιονεῖν οἷηο δοίονα Υίοὶρο- 
βομιδίισκοῖς, υνϑϊοθα ἴῃ ἀΐο Βοοδίο 
πὰ Αὐῇσδθο δπάροσογ οἷησγοΐῆο, Υα!. 
Ζὰ Αροἱὶ. 81 Ο. ΝΝΝΝ 

8. ῥάβδον ἔχων. Ὅεν ίδ 0 ὙΥΔΓ 
ἀδ8 Ζοϊοδοη, 4888 ]οδηἀ εἷΐ θη 1- 
σον Δαυίογιίδι ὈοκΙοἰ οι ννᾶχὶ 18 η 
(ὐροη Ηεγοϊάς, ὅθ μογ, Ῥυϊοϑδίοχ, 
Καιμρίογάμον ὑπὰ δηάογο, παδιϑηῖ- 
ἢ θοὸν ἈΪϊοδίοσ, γα}. θεῦ. ἀδ8 
Οοτ. ὃ 310: καὶ παραλαμβάνειν γε 
ἅμα τῇ βακτηρέᾳ καὶ τῷ συμ- 
βόλῳ τὸ φρόνημα τῆς πόλεως νο- 
μέξειν ἕκαστον ὑμῶν δεῖ. Αποὶ 
σκῆπτρον (νοῦ σκήπτεσθαι, πδἷοὶι 
βἰἀίΖεη: νρί. Οἀ. ο 199) πδί ατ- 
τρτἄπριϊοι αἴεβα Βοιδυίαηρ, Ζ. Β. 
Π. α 284 8, Οἀ. β 87, νυγᾶς 806 Γ 
Βρδίθὺ γογζαρβννοῖβα ΟΥ̓ Νάπιο ΠΣ 
ἀδ56 ϑ'υθοὶ ον ἨδυΥβο οΓ. 

Ὁ] 10. Οἀγεά. 1 669. 
ΕἾ 18. ἀντιπαρακαλῶ πιϊϊ Βεζυρ 

δυΐ 485 Καὶ ἶ ππὰ 621 Α. 
19. τὸν ἀγῶνα ετἰππογί ταηδοβιδὶ 
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ὅτι οὐχ οἷός τ᾽ ἔσει σαυτῷ βοηϑῆσαι, ὅταν ἡ δίκη σοι ἧ 
καὶ ἡ χρίσις ἣν νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον, ἀλλὰ ἐλθὼν παρὰ τὸν 
δικαστὴν τὸν τῆς Αἰγίνης υἱόν, ἐπειδάν δου ἐπιλαβόμενος 
ἄγῃ, χασμήσει καὶ ἰλιγγιάδεις οὐδὲν ἧττον ἢ ἐγὼ ἐνθάδε 521 

ὅ σὺ ἐκεῖ, καί σε ἴσως τυπτήσει τις καὶ ἐπὶ κόρρης ἀτίμως 
καὶ πάντως προπηλακιεῖ. 

1 ΧΧΧΊΠ. Τάχα δ᾽ οὖν ταῦτα μῦϑός σοι δοκεῖ λέγε- 
σϑαι ὥσπερ γραὸς καὶ καταφρονεῖς αὐτῶν, καὶ οὐδέν γ᾽ ἂν 
ἦν ϑαυμαστὸν καταφρονεῖν τούτων, εἴ πῃ ξητοῦντες εἴχομεν 

3 - ᾽ 3 Γ᾿ ιν - - ς᾽ υ κὰ 

10 αὐτῶν βελτίω καὶ ἀληϑέστερα εὑρεῖν᾽ νῦν δὲ ὁρᾶς, ὅτι τρεῖς 

ὄντες ὑμεῖς, οἵπερ σοφώτατοί ἐστε τῶν νῦν Ἑλλήνων, σύ τε 
καὶ Πῶλος καὶ Γοργίας. οὐκ ἔχετε ἀποδεῖξαι, ὡς δεῖ ἄλλον Β 
τινὰ βίον ξὴν ἢ τοῦτον, ὅσπερ καὶ ἐκεῖσε φαίνεται συμφέρων. 
ἀλλ᾽ ἐν τοσούτοις λόγοις τῶν ἄλλων ἐλεγχομένων μόνος οὗτος 

15 ἠρεμεῖ ὁ λόγος, ὡς εὐλαβητέον ἐστὶ τὸ ἀδικεῖν μᾶλλον ἢ 
4 9 » Ἁ -" 3 ’ 2 3 

τὸ ἀδικεῖσϑαι,. καὶ παντὸς μᾶλλον ἀνδρὶ μελετητέον οὐ τὸ 
δοκεῖν εἶναι ἀγαϑὸν ἀλλὰ τὸ εἶναι, καὶ ἰδία καὶ δημοσίᾳ" 
ἐὰν δέ τις κατά τι κακὸς γίγνηται, κολαστέος ἐστί, καὶ τοῦτο 

88 ἃἷο ΟΠ 6 πι|Π1οἶοη ΤΥ εὐκαιρία, Ὀεὶ 
ἀδηθη οἷηῃ Ῥχεὶβ Ζαδγκαηηΐῖ ννατά. 
0 ἀΐοδοῃ δ'πη Καηπ ἀδ8 σ8ηΖα ἴ,6- 
θδθὴ 80 Πιοΐίβδζοη, ἀα νογβο  ιἰθάδ πα 
ῬΥεἴξοι ἀοπβοίθδη οἰ δ ΠΟΥ σαροῃ 6 Γ 
δίεοα. Γε!. ἀϊο Βοιποσκιηρν Ζαπὶ 
ΒΝ] 6866 ἀΐεβος ὈἱδΙοσθβ. ΑΌΘΓ δυο ὶ 
ἀος Ῥτγοοθβθβ ᾿ἶ642 αγών υπὰ εἷπ 
δοίοϊον ογυναγίαοϊ 16 θη ἴπ ἀδπὶ ἰοἰΖίοη 
Θοεγίοδί. να. Αρο]. 84 Ο: εἰ ὁ μὲν 
καὶ ἐλάττω τουτουὶ τοῦ ἀγῶνος 
ἀγῶνα ἀγωνιξόμενος ἐδεήϑη. 

1. ὅτι οὐχ οἷός τ᾽ ἔσει κτέ. [πὶ 
οἰπζοίποη σϑῃΖ δηίβργθοβοπὰ ἄἀδθπ 
ψογνν τίοη ἀ68 Καὶ 1 Κ]65 ἴῃ 4864. Β: 
νῦν γὰρ εἶ τις σοῦ λαβόμενος κτέ. 

Οαρ. υΧΧΧΙΠ. 8. ὥσπερ γραός: 
γνΐα 65 85 ϑργϊοιννοσί μο8Ζί ΤἬρδοί, 
116 Β: ταῦτα γάρ ἐστιν ὁ λεγόμενος 
γραῶν ὅϑλος. α!. δίδει 1 550 Ε: 
ταῖς γραυσὶ ταῖς τοὺς μύϑους λε- 
ούσαις. Ἐδαπεο ἱπὶ Ποαϊδοίδη ππὰ 
δίοΐη, Ζ. Β. Ἠογαί. βαῖ. ΠῚ 6, 77. 
10. ἀληϑέστερα : παιᾶτ! ἢ ἱπι  αγ- 

οἷοἰςἢ τοἶί ἀπάδγοη Απδίονέεη, ἀΐθ 
ΘΔ Απορτυοῦ δυῇ ἘΝ ΔηνΠεὶς 
δοῆθη Κῦπποη. αὶ. 403 Ὁ. αταάθ 
ἀον ΨΥ ΔΕΡ οὶ βηα ἀθηκῦδν 48 ϑία- 
ἔδη ἀογ Απηπδιογυπρ δὴ αἷς ΤΥ δἢγ- 
Βοὶΐ, ἀΐθ εὶ Οοίί 1ςἐ(. Ὀϊε86 Αη- 

πᾶδογαησ ἤπάεί βίαι ἰπ ἀν Ετ- 
Κεομπηΐπὶβ, 616 ἅτἢ 80 6 ἢν δυΐ ΤΥ Δαγ- 
πεοῖὶῦ Απδρτθοῖδ πιδοΐθη Καπη, [6 
Ὅα5586Ὺ β6 Ὀεργαπασί ἰδέ. 

11. σοφώτατοί ἐστε: δ8οϊοἶια (ἶγο- 
πἶδο 6) οἰ μο δοθῆ νογίγυσοη 
ἀϊο ϑοριἰδίθῃ πὶ δο ἰοἰομίοσ, δἰ5 
βῖ6 ἀἷς Βαβοποι θη οἷῦ πῖον πἰηἀογίο, 
εἰ σἢ 86} 08{ ἀΐ6565 Ῥγδάϊσαίς θοϊΖ]ερ πῃ, 
γι]. Ρεοίαρσ. 8387 Ὁ. 
[8] 18. ἔν, εἴσε τυὶς ἐκεῖ νοὴ ἀδπὶ 

Τδῦδη ἰπὶ ]Θηβοϊίϑ: Οαρθῆβδίζ Ζὰ 
ἐνθάδε δ20 Β. 1)6Γ ἐογπιΐπιι8 ἐπ φιίοπι, 
Ἰηδοίδγπ ἀΐα ἰη᾽86 26 ηδοϊί5 τοϊοπθηάδ 
νικαηρ ραοπιοϊηϊ ἱεί. ἴὕεθεῦ ἄδα 
ΟΘουγδυσῖ ἀπά ἀϊε εγίδυδονπηρ ἀοΥ 
ἰοσαίθη ἐοστπηὶ νοὶ. απο Ο ἀκ, ἐν- 
ταῦϑα αὑπὰ Ζὰ Αροὶ]. 860 Κε͵ 66, 
8, 6. 

16. ἠρεμεῖ: ΘΓ 5ιἰθιιέ 41|16π Αηρτῖ- 
ἴδε σοσοπῦθου ἔδϑί πὰ πθοννερ ἰοῖ, 
οἾπο δον δυο ξζίογη σι 8556}. 

16. οὐ τὸ δοκεῖν κτέ,, νεῖε ΑΘβοῖν - 
ΙοβΒ ϑίθθϑειη σ. ΤῊ. δ74 ἀδὴ Βοῖβη 
νοῦ ΑἸ ἢ ΐἶδΓδΟΒ δᾶροι ἰᾶ5βι: οὐ γὰρ 
δοκεῖν ἄριστος ἀλλ᾽ εἶναι ϑέλει. 
Ὠϊε86 ῬΥοτία νυγάθη Ὀθκαπη 1 οἢ 
γοη θη Αἰποηοῖπ δυῦ Αὐσίϑϊάθα δ6- 
Ζοσοη. Ρ]αΐ, Ατἶβί. ο. 8 σ. Ε. Ὁ]16 
δεϊάδη Ὀδερτοοιδπθα «ΘὈΘηϑΥοΒίθη- 
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( δεύτερον ἀγαϑὸν μετὰ τὸ εἶναι δίκαιον, τὸ γίγνεσθαι καὶ 
κολαξόμενον διδόναι δίκην᾽ καὶ πᾶσαν κολακείαν καὶ τὴν 
περὶ ἑαυτὸν καὶ τὴν περὶ τοὺς ἄλλους, καὶ περὶ ὀλίγους 
καὶ περὶ πολλούς, φευκτέον" καὶ τῇ ῥητορικῇ οὕτω χρηστέον, 

ΑΙ ’ 3», -- ᾿ ’ ͵ Ἢ «΄. 

ἐπὶ τὸ δίκαιον ἀεί, καὶ τῇ ἄλλῃ πάσῃ πράξει. ἐμοὶ οὐν ὕ 
΄ 3 - ᾿ 9 Ι 3 , " 

πειϑόμενος ἀκολούϑησον ἐνταῦϑα, οἵ ἀφικόμενος εὐδαιμονή- 
λ] “« 4 ς 4 ’ ᾿ 

ὅεις καὶ ξῶν καὶ τελευτήσας, ὡς ὁ λόγος σημαίνει. καὶ 

ἔασόν τινά σου καταφρονῆσαι ὡς ἀνοήτου καὶ προπηλακίσαι., 
Ὦ ἐὰν βούληται, καὶ ναὶ μὰ Δία σύ γε ϑαρρῶν πατάξαι τὴν 
ἄτιμον ταύτην πληγήν οὐδὲν γὰρ δεινὸν πείσει, ἐὰν τῷ 
ὄντι. ἧς καλὸς κἀγαϑός, ἀσκῶν ἀρετήν. κἄπειτα οὕτω κοινῇ 
ἀσκήσαντες, τότε ἤδη, ἐὰν δοκῇ χρῆναι, ἐπιϑηδόμεϑὰ τοῖς 
πολιτικοῖς, ἢ ὁποῖον ἄν τι ἡμῖν δοκῇ. τότε βουλευσόμεϑα, 
βελτίους ὄντες βουλεύεσθαι ἢ νῦν. αἰσχρὸν γὰρ ἔχοντάς γε 
εἷς νῦν φαινόμεϑα ἔχειν. ἔπειτα νεανιεύεσθαι ὥς τι ὄντας, 
οἷς οὐδέποτε ταὐτὰ δοκεῖ περὶ τῶν αὐτῶν. καὶ ταῦτα περὶ 

- , ᾿ς » δ’ 9 . δ 4 
Ε τῶν μεγίστων᾽ εἰς τοσοῦτον ἤκομὲν ἀπαιδευσίας᾽ ὥσπερ οὔν 

ἡγεμόνι τῷ λόγῳ χρησώμεθα τῷ νῦν παραφανέντι, ὃς ἡμῖν 
᾿σημαίνει, ὅτι οὗτος ὁ τρόπος ἄριστος τοῦ βίου, τὴν δικαιο- 

18 

11. κάπειτα Ὀοπίος κ«ἰοἢ δα 
ἀσκῶν, νεἱτὰ αὖον ἀυγοῖὶ οὕτω... 
ἀσκήσαντες ροΏδθοΥ δεδίίπας:; 85 
ἀδ5 Ραγίϊο. βοῦ 165: ἐϊοῖ πὶ Νίδοῖ- 
ἀγποκ τότε ἤδη, ννοζὰ ἄδπη ἀϊΐα οἐγ- 

σδοη [ἰδεβοὴ βἰοἢ πδοὴ ϑοδβεΐπ πἀπὰ 
ΔΌΣΙΣ πηί(ογβοδοϊάδῃ. 

,.ὅ. ἐπὶ τὸ δίκαιον. ἔρεχερδεδα ζὰ 
οὕτω. ᾿ “ 

ἐμοὶ οὖν πειϑόμενος Ὀεσὶπηίΐί ἄδη 
εἰσοη ἤθη ρδίμοιϊδο σομδἰίθπϑη 
ΒΒ 688. 

6. ἐνταῦϑα: δα ἄδῃ 1,εθαηαντεσ 
οὐδ Ζὰ ἀεπ Ζίεϊ ἀδγ εἴσπδοη εγ- 
νοὶ κοπιπ πη. 3. οὔδη Β Ζζὺ ἐκεῖσε. 

7. ὡς .. σημαίνει. 
Ὀεῦθον ἀϊς [μδραγί 4. ἃ. κυ. Ἀπ. 

[0] 9. σύ γε ὃ. νὶἱτὰ πιϊς Νοῖ- 
ἀγυοῖκ εοἰπροβοπαὶίοῖ, ννοὶ! ἀδ4 [0]- 
δεπάθ ἀΐε ἄγρείο ϑοδδοῖ Ὀθεζοῖσὶ- 
πεῖ, Ναιῦγι ὁ ἰδὲ ἀογ οὈῖσο [π|ρ6- 
χαῖῖν ἴῃ Οεδάδηζκοη Ζὰ πὶϑάουδοίθῃ: 
ἀδιοῦ πατάξαι, πίον πάταξαι, ννδϑ 
νν ΟὟ] Καῦὰπι ἴῃ ρϑδβίνϑῃ ϑ΄'ππο σ6- 
Ὀτγδαοδέ νυυγάθ. 

τὴν ἄ. ταύτην πλ. βασὶ ϑοκτα- 
[ες πιὶὶ Βεζὰρ δυῦ 2574. γὙρὶ!. ζὰ 
486 Ὁ (114, 13). 

10. οὐδὲν γὰρ δεινὸν πείσει: ἃ - 
Ϊί υνὶγὰ ἀν πίονα ΘΟ ἘΠ 1 πὶπὶδ8 υυὶ- 
ἀν δγθη --- τοἶί ὅπ 5ΖΟ ΕΟ ΒΟΒΟ Ἶπι- 
Ρίαηρ. 

νεῖ. 611 Β. 

Ιδαίεγπάθ Βεριϊ ιν ἐὰν δ᾽ χρῆ- 
ναι Κοπειηί. 

12. ἐπιϑησόυωεϑα τ. π. δ, α!. δὅ91 
Ὁ. Ρῖος9 ἀΐε Απίννοτί [ἅν Κα ΠΚ|6 8. 
5. 4.4 ΟἽ Ῥάροροπ Κδηπ ὁποῖον 
ἄν τι ἡμῖν δοκῇ ἂν Ῥοϊοα ρεϊίδη 
Κ΄. 466 ( ΕΗ, 
18. τότε ογκιᾶγε ἀστοὶ βελτίους 

κτὲ. 
16. φαινόμεθα: ὉΥθαπὸΓ Απε- 

ἀγυοῖ, ἀδοῦ νὸοπ ἄθπ Απηννοβεπάδῃ 
Κααῦὶ ζδἰβοῖ νοχγβϑίδπάοη ννογάδη 
Κοφηίε. 

[Ε] 11. ἀπαιδευσίας ἴαι αερεη- 
8812 τὰ εἶ παιδεία, ἄστει Καὶ ΠΚ|65 
απὰ Ῥοΐοα βδ'οι γϑπδηιίοη. ᾿ 
ὥσπερ οὖν ἡγεμόνι. ῬὲΓ ϑαίξ 

υυ7ϊγὰ νυῖα οἷπ 1ϑθοπάοσ Ὀοιδηάοὶῖ, 
ἀ656εεη], οἷα ησ πὰ δὴ 510ἢ δηνογ γδῦση 
ἀατί. ΕἾ ἰδ ἀ6Υ Ογυπάεκαίζ, 88 
υνϑίομδπὶ αἶα ἀπάσγϑη 81{{ΠῚ  οπ ΕἶοΥ- 
ἀεγαπσοη Βογνογσοδοῃ, 

19. οὗτος Ππάεί δεῖθς ΕτγκΙᾶταης 



ΓΟΡΓῚΙΑΣ (637) 216 

σύνην καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἀσκοῦντας καὶ ξῆν καὶ τεϑνάναι. 
τούτῳ οὖν ἑπώμεϑα, καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῶμεν; μὴ 

ἐκείνῳ, ᾧ σὺ πιστεύων ἐμὲ παρακαλεῖς᾽ ἔστι γὰρ οὐδενὸς 
ἄξιος, ὦ Καλλίκλεις. 

ἰη καὶ --- τεϑνάναι. --- Ζππι ϑομ!πε8 πᾶν ποιεῖν, ὥστε ἀρετῆς καὶ φρο- 
νοὶ. Ῥβδβάοη 1140; ᾿4λλὰ τούτων νήσεως ἐν τῷ βίῳ μετασχεῖν" καλὸν 
ὃ ἕνεκα γρὴ ὧν διεληλύϑαμεν γὰρ τὸ ἄϑλον καὶ ἡ ἐλπὶς μεγάλη. 

ΚΕΗΙΤΙΒΟΗΒΗ ΑΝΗΛΑΝΑ. 

ὙΟΓΟΓΪΒΒΘΓΠΙΙΡ. 

Ὠ]6 νογαπϑίθῃθπάθ [μοβαγὶ 151 αἷθ ἀδὺ νουαροηάθη Αὐβρᾶθα; ἀΪ6 
ἀδηθθοθηϑίθῃοηάα ἀΪ6 ρννοϊσῃμθηάθ. μαβαῦί Ἀπάογου Αὐυδρᾷῦθοη. Η --Ξ- Ρ]ἃ- 
ἰοῃΐβ ἀϊα]οσὶ οχ τϑοοροπα (, Εἰ. Ηογιηδηηὶ. γ0]. ] ---Υ͂͵. [Πἰρβῖδ6 1851 
-,-ὅΒ. δδθῃ ἀογρίαβ δηϊηᾶϊ! ἀδγ ὃ. Βαπά. --- ἢ το Ρ]δίοῃβ Οογρίδϑ 
οΡκΙᾶγιὶ νοὴ δ] 5 Ποιβ0}}16.. Μεϊρχὶς 1859. --- 8. τι Β]αἰρηΐθ ορϑγᾶ 

οἶδ, ΓΘΟΘΗΒι 1. ΡΓΟΪΟσΟΙΏΘΠΪ8 οἱ ΟΘΙΠΠΊΘηϊΑΡΪς {ΠΠυϑίγανὶ ἀοἀοῖ. 5814}}- 
"δι. Υο]. 11. εθοῖ. 1. δά. 1Π. ἀοιμδο 1806]. --- Ὠ]6 ἀτυμάϊαρα 465 Τοχίθ5 
Ιϑὶ 1 ΞξΞ οοάοχ (Ἰαγκίδπιι5 5. Βοαϊ ἰᾶπ5, νὸπ Ηργπᾶπη Οχομΐθηβῖβ σ6- 
πᾶρηῖΐ, σΟβο γί θθοη 1. δ. 896, νϑγρ] !] θη αὐ ἀθν βαΐϊτϊο ϑίορδΔηΐδηα νοη 
ΤΙΗοπ45 Οαἰβίογα, ἀ6 556} ᾿6οί]0η65 Ρ]δίοηΐοδα 1820 Ζιι Οχίογα ουβοῃίθηθῃ. 
Πίδβοιῃ ζυμδοιβί δίθιιὶ 2] τθβε οὐοάοχ γαϊίἰοδηιβ, νορ ᾿πηηδηι}6] ΒΟΚΚΟΙ (8. 
Ἰπάοχ οοἀά. ρ. ΧΙ. ἴῃ 1. Βαπὰ 5. Αὐυϑᾳ. ΒΕΓ]. 1816 ----28) νον] ἢ θη. 
Απάογο Ηδηάβο "6 5ἰπα θ6Ζοϊο πο ἀγχοῦ ἃ] τς 8}}} οοάϊςθ8, οὐδγ Οοαά 
Ξ οοὐΐοε8, οὐδγ (θά -Ξ οοάθχ. ἢΐ8 πηΐΐ δἴπθπι νογροϑοίζίθη ἘΞ νρῦ- 
ΒΘΠΘΠΘῺ [μΘϑαγίθη βἰπὰ ἂῃ (6118 ἀδὺ ἴῃ ἄθῃ 'Γαχί δυϊθποιηπιθμθη οἷη- 
ΖυβοίΖροη. 

447 Α καὶ ὑστεροῦμεν --- [καὶ ὑστεροῦμεν] Ὦ εἰ Οομεῖ υπὰ Ηἰτβο Πρ. 
θ]16 Ἐπιβιθμυπρ 8.8 Εἶπον Ἀδηάρ]ο5886 δὲ πίοϊς ὑπννδῃγβο 6 ἢ] |6ἢ.. 

447 Β εἰς αὖϑις: ἐς αὖϑις 91 --- εἰσαῦϑις Ἡ ἢ --- ἐσαῦϑες 8ι. 
Δ4ἀ47 Ο υμὰ 4498 ( εἰς αὖϑις 3] --- εἰσαῦϑις Η ἢ 8ι. 
4417 ( ἐκέλευέ γ᾽ οὖν ὃϊ -- γοῦν Η ἢ 81. ΠοοΙ 8. Βᾶυπι]οἰπ Ραγί. 

5. 114 (1. ἃ). 
447 ἢ ἀποκρίνεσϑαι Οοἀά --- ἀποκρινεῖσϑαι Ὦ αἷς ὕοά. θοοὶ 85. Κν. 

ὅ8, 1, 10. 
448 Ε' ἠρώτα ΒΕΚΙΟΙ --- ἐρωτᾷ Οοάά δι. 
Δἀ49.Α τέχνης: ἢ 8ι παΐϊ Ηἰγβομὶβ --- τέχνης Η 
4ἀΔ40ᾺΑᾺ Οὐκ οὖν 3. 80 ἴῃ ἀδγ᾽ Βερεὶ. δῖα Αὐββάβθη Οὐκοῦν. 916 

Τγοπηηρ παῖ ΝάθοΚ 1 δοίπθη ἀὐβράθθη 468 ΘΌΡΠΟΚΙ] 658 ἀμγοὶ- 
δοίάμνι, ὉηΖυ]ϑδὶρ βομοίμί 56, ὑγθὴ) 80.826 ἀ6Γ. Γαρα ἀΐθ Β6- 
ἀθαϊθηρ ἀθγ Ναρδίίοη ου]Οβοϊθη ἰϑῖί. 656 ΕΔ]1 ἰδὲ Δ06ῈΓ ὨῸΓ 
56]}16η ΔΖ Θ ἢ 6η. ὅδ. ἀδΡῦθ6. ἀΐθ Βοιμογκυης (18556}}8 ἴῃ 9800}}5 
Αἰἰκα 5, 2θὃ. 
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449 Β 

449 ἢ 
4504 

460ΑᾺ 

450 ἢ 

4614 
4818 
4610 
451} 
4518 
452 Β 
462 ἢ 
468 Ὁ 
458 Ὁ 

458 Ε 
4δ4 Α 

466 Α 

4ἀδρ Β 
4δ71 

4ἀδὲ Ὁ 

48 Β 
ἀ4ἀδ8δ α 
4δ8 ὃ 
ἀὄϑᾳκ 
ἀδ9ὺ60 

ΚΕΙΤΙΒΟΗΕΕ ΑΝΉΑΝΟ. ᾿ 

ὑπισχνῇ 1 --- ὑπισχνεῖ Ἡ Ὦ δι. 8. δοβποίάον, Ργδοῖ, δὰ Ρἰαΐ. 
αἷν. οὶ. 1 ρ. ΧΠΧ 844. ᾿ 
ἀποκρίνῃ .Ἱ -- ἀποκρίνει Ἡ Ὦ 8ι, - 
ἄρ᾽ οὖν ἣν νῦν δὴ λέγομεν Οοὰὰ --- ὧρ᾽ οὖν... ἐλέγομεν 
Η ἢ -- ἀρ᾽ οὖν καί, ἣν. .. ἐλέγομεν δι. 
δυνατοὺς ποιεῖ φρονεῖν Ὦ --- δυνατοὺς εἶναι φρονεῖν 3[ ἃ] Η 
- ποιεῖ δυνατοὺς εἶναι φρονεῖν Οοάὰ 8ι. 
ἡ ἀριϑμητικὴ καὶ λογιστικὴ κτέ. ὃ 4 Ὁ] --- ἀρυϑμητικὴ καὶ 
λογιστιουὴ κτέξ. Η ἢ δι. Οοάὰ. 
ῥητορική “1 «αἱ. Υε]. 464 Α --- ἡ ῥητορική Οοάὰ Η ἢ 8διί. 
τυγχάνῃ 9. 4 ἃ] --- τυγχάνοι δι αἰ 8 Οοάά. 
κυρουμένων τις 2 4] --- τινῶν ϊ 4] --- κυρουμένων Ἡ ἢ... 
περὶ οὗ (οαά --- περὶ ὅ Ὦ πιὶϊ Ηϊγβεμίρ. 
τοῦτο λέγεις δ΄ 4 Δ] --- λέγεις τοῦτο Η ἢ. 
μετὰ δὲ τὸν 4 ἃ --- μ. δὴ τ. νΓ --- μετὰ δὲ δὲ τ. Ὁ. 
αὐτοῦ; Ηἰγβοιΐς Ὁ ὅ8ι --- αὐτοῦ. Η. 
Ἐτοῦ ἕνεκα 9. (ϑοθδμΖ Ν. (, ρῥ. 90) ἃ] --- τοῦ οὖν Οοὰὰ 9.0 5ί. 
γράφων καὶ ποῦ; Οοἀὰ ---- γράφων; ἢ οὔ; Ὁ --- γρ. καὶ ποῖ᾽ 
οὔ; 8. Α. 6. νᾶ Ησδυβάο υπὰ Α. ἀδηπϑάϊος, τἶς Βεἰδιϊπηπηαηρ᾽ 
᾿ΒιΔΠΠναυπιδ. Η. ϑομηίαϊ, Βεγᾶρε δ. 167. βἰγοίοιιἱ καὶ ποῦ. 
καὶ τὸ περιττόν "4 ἃ] --- καὶ περιττόν Οοἀὰ Ηϊγβομίς ὃ ϑί. 
πιστικός δ΄ 4 κα] ---- πειστικός οὐ Η ἢ. δορὶ 5. κόθθοκ 1: 
ΑΙ. 161. -- ϑομπλαι, Βοεὶϊν. 5. 1617. οὐ ᾶγι 5. ΓΓ πειστικός. 
Εἰ πάντα κτὲ. Ναάνὶρ (Αάνοτβ. 1 ρ. 409) νογ]δηρί: Τῇ εἰ πάντα 
κτέ,. Ὠοοῖ ἢπάοι 5:0} ἀΐθ ΕἸΠρ86 ἀ68 Ηδιυρίβαϊζαα. ἰῃ πη ὉΠ 6 
ὟΝ εἶδ ΤῸ Δ ἃπάογεη δε! Ποπ, 2. Β, Αγϑίορῃ. γῦρο! 871: εἰ 
δὲ τὴν φύσιν μὲν ἐχϑροί, τὸν δὲ νοῦν εἰσιν φίλοι, καὶ διδά-. 
ξοντές τι δεῦρ᾽ ἥκουσιν ὑμᾶς χρήσιμον; Ηΐοῖ ννᾶγα δυοβ οίη 
τί δέ, εἰ δὴ ΡΙαῖσθ, δγ [γι !ο ἀπηιδβ] οι. 
ὕπῃ δι 4 8] --- ὅποι (Οοἀά Η ἢ. δοοῖ 5. Κι. 3ὅ, 10, 9. 
Οἶμαι, ὦ Γοργία κτξ. Ἀῖε ὕπευαημοὶ! ἀ65 Αὐβάγυοκβ ν.}}} Μδάνίᾳ 
ἀδάυγος θαβοίσοη, ἀ885 6Γ λόγων ἴῃ λογίων (ἷϊ Ηϊηννοϊβυι 
δυΐ ἀϊα λόγιον Βεὶ Ἠδγοάοί) νϑγυνᾶπά 611, Ὠΐθβθ ϑουβ μὰς υνῖγά 
ὙΧ0ἢ] πἰοιηδηὶ μα βιϊπηηθη, ὙΥΟΥ ἀΐα Πηροηδυΐα κοῖς ἡΐςῃΐ γὸῦ- 
γνυϊμάοπ Κῦπηϊο, ννᾶγἀα το} οἢδν οὗ διαλεγόμενοι πδοῖ ὅτε οἷη- 
Βομδιίθη ; λόγων ἰδ ᾿οἀ6η[}}15. ὑποηιθ ΓΙ Ϊοἢ. 
φιλονεικοῦντας. . ξητοῦντας (044 “-- φιλονεικοῦντες. .. 
ξητοῦντες Ὁ πιἰὶ Ηἰκβοιῖς υπά ΒΙπάοἰβοη ἡδοὴ ἄδθ Αυρυβίδηιυ. 
Π1656 [μοϑαγῖ, ἀϊα 510} διῇ ἀθῃ ογϑίθῃ ΒΙ|1ΟΚ 86 ἢν δι ρ ἤθη], βἰδιηηιὶ 
ἀοοῖ ΟῸἢ] 8.8 οἷμοῦ νηοί η  Π]Ποἤθη ΓΒ ϑβϑοῦηρ νῸηὴ βρἄξσιογ 
Ηδπά. ΕὰΡ αἷθ ἁιάδγθ [μοϑᾶγὶ βρσίομι θη 80ῃϊθάθη ἀδ8 [Ὁ] 56 η66: 
μή μὲ ὑπολάβῃς. .. ἀλλὰ πρὸς σέ. 
χρῆν. 3. παῖ χρὴν, νγ»ὰβ [ἅγ χρὴ ϑργϑοῆϑθῃ Κὅπηϊβ. 
κατέχομεν Ἂ αἱ --- κατέχωμεν 42 ἃ] δ5ι. ᾿ 
ἐθέλειν, αὐτόν ὃϊ ἃ] --- ἐθέλειν, καὶ ταῦτα αὐτόν 4 ἃ] 8ι. 
ἔλεγές τοι νῦν ΒΕΚΚΟΡ --- ἔλεγες τοίνυν Οοἀά δι. 
πρὸς λόγον --- πρὸς λόγου Οοἀὰά 8ι, 8. στη. Ργδεῖ. ρῥ. ΧΥ͂. 
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᾿Αὅ9Ε ἔσῃ ὃ --- ἔσει αἶα Αὐβράθαη. Αὐοἢ "δὶ ϑορῇοκίοβ δἰοίοι ἀδγ 
[δυγοη π8 Α ἀυτγοιμρᾶπρσίς ἔσῃ. 

.Α59Ε αὐτὸν διδάξαι 9 ἃ] --- διδάξαι αὐτόν 4 ἃ] Η ἢ. 5. ϑ ΠΣ 
Ν, 6. 5. 168. 

460 Οὐκ οὖν ἀνάγκη κτξ. Πΐδ56. νἱο!δοιδηά]ι6 816}18 ἰδ ποοὶ ζὰ 
Κοῖπορ δα ρα!ἴσϑη Ἐπιβο οἰ ἀσηρ σοργαοῃΐ. [πὶ ἀδπὶ Τοχὶ ἰδ πο 
Αβι' 8 δογρᾶησ ἀδ5 σοὶ ηάθ8ι6 Ηδί {161 δηρσονγοπάοι ἀυγοῖ Αὐ8- 
βομοίαυ ἀ6Γ αἰῃρ οι δηλ ογίοη Υογίο. Ὀΐθβα νογυνὶγς δαὶ] ΗΪτ- 
Β0Πΐρ, ἀθι ΔΒ6. ποοῖὶ ἀεί νοῦ βούλεσϑαι νοιηϊδηρί. 816 Αἰ8- 

- β0Πο ἀὴρ ννυὔγα!θ. δυο ϑομπηάϊ (Βοῖῖν. 5, 168 4) ὈΠΠσοη, σγθηη 
“δα πἷςμι ἀΐα Ἀδοκβίοης δυῇ ἀΐθ Απῇγαηρ μοὶ Ουΐη πη ὨἰηάσΡίθ. 

Ὀΐ686 νϑυ]ϊογὶ υἱθ] ! οἰοι! ἀδάσγοῖι οἰνγᾶς 8η ΟΘ΄. 4458 68 ἄ6Π) 
ἈΠΟΙΟΓ ὑπ οἴμθη 2586 ηἴα 556 η ]6ὴ Αὐϑάγιοκ 2 ἰὰπ ννᾶγ, ἄθη 
τ ἀυγοὴ Ἐνρᾶπσυμρ, 8.8 (61 [οἰβεπάεη “τὸν δὲ βητορικὸν 
ἀνάγκη ἐκ τοῦ λόγου δίκαιον εἶναι" ροννϊπηθη Κοππίθ. Ηδγπμδπη, 
ἀδπὶ Ὠδυβο]6 [οἱσίδ. πο] ἀΐα Αὐυβϑβοῃόϊαυηρ ἀοΥ ογί6 νοὶ 
Οὐδέποτε δῖ58 Ναί, ΨΥΟΔΙγαυ (Ὀγαβάπον Ῥσορτ. ν. 1868) νὴ᾽ὴ5 Οὐ 

 φαένεταί γε [ᾧγ ποίΠννοηϊρ,. 5. Βεῖίγ, 5. 101 ἢ 

460 ἢ οὕτως 31 --- οὕτω (οἀἀ Η ἢ δι. 8. ϑοῃπηοίάον σὰ Ρ]. (ἷν. 406. 
δομδηΖ Ν, 6. ἃ 2. 

460 Εὶ σοῦ 3Γ --- σου Η Ὁ. 
461 α "τοῦϑ᾽ ὃ δὴ --- τοῦτο δή δ 8]. 
469 Β δοκεῖ ἡ δητορικὴ εἶναι Οομά --- δοκεῖ [ἡ φητορικὴ] εἶναι Ὁ. 
462 Εὶ δ᾽. ἐστὶν Ουαά --- δ᾽ ἔστιν δι -α ἄρ᾽ ἐστίν (οἀά ἢ ποῖ ΒΕΚΚΘΓ. 
462 Ε ὀκνῶ "4 ἃ -- ὀκνῶ γάρ Οοὐά Η ἢ 8ι. 
408 Καὶ θητορική (. ΥΩ]. τὰ 461 Α --- ἡ δητορική Οοὐά Η ἢ 8ι. 
Δἀθά Α ποιεῖ μὲν δοκεῖν (οἀὰ --- π. δοκεῖν μέν 51. ταῖς ΒΟΚΚΕν. 
464 Β ἀντὶ μὲν τῆς γυμναστικῆς ἀοαὰ -“--- ἀντίστροφον μὲν τῇ γυ- 

μναστικῇ δι. ἀντίστροφον ἢπάοι 5ἰεἷ) ἱπι Οοἀ Αυσαυβίαπυβ. υπά 
ἀγεὶ ἀπάθγεπ, ἴθγῃον Ὀεὶ Αγ βιϊ θα. Υ]. δυο 468 Ἑ. 

468 α οὐδένα ὧν προσφέρει; ὁποῖ᾽ ἄττα --- οὐδένα, ἃ προσφέρει ὃπ. 
. δὲ --- ᾧ προσφέρει ἃ προσφέρει (044 --- Ἠδποθθοῖ (5. 5.411}. 

δάῃ. οΥἶϊ,) Ὑοπμαῃοὶ δοῦναι (ἐἰαἱι οὐδένα) ὧν πρ. 
46 Β ἐσθήσει (οτγᾶος --- αἰσϑήσει Οοἀὰά -“---- Η. δομηάϊ (ὙΠ 6 ηὉ. 

Ργοσγ. 1860) γεΓΠΊα μοὶ ὀσῳφρήσει. 8. ἀο856η Βεϊϊγ. 5. 172. 
468 Ε ἔχειν ἐστί" (οὐά -- ἔχειν" ῃ. 
466 ἢ ἔλεγες; εἰ οὐχὶ ἀ. Ἡ --- ἔλεγες, εἰ ὅτι ἃ, 31 4 ἃϊ --- ᾿ἔλεγες; 

ὅτι ἀ. (οἀά ϑι. 
466 ἢ ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐρωτήματα Ὦ πεἶϊ Ηϊγβομὶς υμὰ 8 Οοἀά ---- ταῦτ᾽ 

,, ἐστὶ τὰ ἐ. ἀοαά Η ϑ8ι. 
466 Ε Ἐἔφης Οοἀά. ὕδθον ἀΐοβ6 Εογπι 85. Κῦ. 88. 4, 2. γρ). 496 Ε.͵ 

: -- φής Ὁ πεἰϊ Βαί(οΓ. 
Δ61Α ἡ δὲ Ὀοάδὰ --- εἰ δὴ Οοἀ Η ἢ 8. πεῖ δίρθαθυβ. 8. ϑομπάϊ, 

Βοῖε. δ. 116 1. 
467 Β εἶναι, τούτου πρόσϑεν Οοαὰ --- εἶνάι [τούτου πρόσϑεν) Ὁ πιϊϊ 

ΒΕΚΚοΡ. 
ι 
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Δῆλον ὅτι τὸ ὑγιαίνειν 9. (δοῆδης Ν. 0, Ρ. 90) -- ΖΔ. ὅτι τὸ 
ὑγιαίνειν οὗ ἕνεκα πίνουσεν Οοαὰ Β8ι. 
ἢ οὖ; τί οὐκ ἀποκρίνῃ; 3Γ (ἀποκρένει (04) ---- ἢ οὔ; [τί οὐκ 
ἀποκρίνει] ἢ πιὶξ Βεἰβιἰπιπηὰπρ 5.41} ᾶιιπι8. 
ἄμεινον εἶναε αὐτῷ Ὁ υπὰ δῖ, τι Η]ΡβΟμς --- ἄμειμον εἶναι 
αὐτῷ Η. 

469 Βὶ καὶ ἐλεεινὸν δὲ πρός (οἀά «--- καὶ ἐλεεινόν γε πρός δι υηἱϊΐ 

409 ὁ 
409 Ε 

469 Ε 
4104 
411 Β 

411 ( 
412Ἀ 
472ΑᾺ 
412 Α 
478 Β 
418 ( 

4156 

418 ἢ 

41ὃ Ε 

474 Β 
414 Εὶ 
4ἀτῦ ἢ 

Α71660 

Ζυνοὶ σοῦ βογοη Ἠληάβοῦν. πὰ διο" δου. 
αὑτοῦ --- αὐτοῦ Γ Η. 
ἥντιν᾽ ἄν σοι δοκοῖ Ἵ 4 ἃ] --- ἥντινά σοι δοκεῖ Η ἢ “-- 
ἥντιν᾽ ἄν σοι δοκῇ Οοἀά δι. 
καὶ τριήρεις Οοάά --- καὶ αἴ τριήρεις Ἡ. ͵ 
μέμφῃ 9 --- ᾿μέμφει Η ἢ δι (491 Β δαὶ 31 μέμφεη. 
τὸν ἀδελφὸν τὸν γνήσιον τοῦ Περδ. Οοὰά --- τὸν ἀδελφὸν τὸν 
γνήσιον τὸν Π. ὃ 4 ΑἹ δί. 
ἅτε μέγιστα Ὀοδά -- ἅτε τὰ μέγιστα Ὦ ιαἷϊ ΗΙβομίΕ. 
εἶναί τι --- εἶναι τί Η ἢ. νι]. ὅ96 Α. 
ταῦτα Οοἀά --- ταὐτὰ ὑοά δὲ 80) ναη Ηριιάο. 
καὶ οἵ ξένοι. (οἀά --- καὶ ξένοι (οἀ δι. 
ὡς σὺ οἴει 3 4 Δ] -- ὡς σύ γε οἴει Οοὐά Η ἢ δι. 
ἐὰν ἀδικῶν ἄνθρωπος ληφϑῇ τυραννίδι ἐπιβουλεύων κτξ. 

. Ναάνὶρ Αἰἰνογε. 1 Ρ. 410: “Γοϊ]δηάυμι ἀδικῶν, δά υπι δὰ υπὶ- 
γΟΥΒᾶΠῚ ΠΟΙΪΟΠΘΙη, 4.86 ΘΧΘΙΏΡ]Ο {5 Γαῖα Γ, ἴμ ἸηθποΓᾶπὶ ΓΟνΟ-- 
ὁδΔη ἀ8Π|. ΑἸϊοχυΐπ 8816 Π}] 5ογίρίαπη 6586 καὶ ἐπιβουλεύων΄. Αη 
Ιοίζίογος ἰδί παι γ! 9}. ἴθ ἴῃ Καίηθη Ε4}16 σὰ ἀθῆκθη. 8216 δι Ὁ ]- 
Βυϊίνα γεγθίπάσπρ νου ἀδικῶν τηἰϊ ἄνθρωπος ἰδὶ ἀ0εῦ ΠΙῈΡ σϑηζ 
ΔηβΟΙΏ6586η ἴῃ) Μυη46 ἀ68 ΡΟΪ05, ἀ6Γ, διβροβοηά νὸ ἀδγ Β6- 

᾿δυρίυηρ, ἀ488 [0606] Πᾶϊογ, ννθὴ 56 πἰομΐ Βαβίγα  νγογάθη, 
σἸἀοἸοἢ 5ἰπά, 68. 415 536] 5ἰνογβίδη ἀΠΠ0ἢ δηβθῃΐ, ἀ8558 οἷη ἴ76Ρ6]- 
(Βδίογ, ὑνθη οΓ δίιγαίθ ου]οϊθί. ὑηρ] ΚΠ ἢ ἰςῖ. πἴοῃϊ, νυ 5. 
Ἰη6]ηΐ, ὙγΘΠρῸΓ Πρ] ΚΠ} 6 ἢ, 418 ἀ6Γ, τνϑ 6  ΒΙΟΝ  βοϑίγαῖε ννὶγά. 
ΕΒ νυϊγὰ 4150 ὑγῸ}} ἀΔ8 μεἰρείρσιε ἀδικῶν Ζὺγ Ομαγακίογ βίγυησ 
ἀν θθηκ- υπὰ Βοάοννοῖβα ἀ68 Ῥο]ο5 ἀΐδηθη. 
εὐδαιμονέστερος --- εὐδαιμονέστατος 31 4' 8] “6 Πρὲ νοη 814]}- 
Βδυπ) --- εὐδαίμων ἀἴ6 ἀβθτίσοι Ηδηάβοιν. 
ὁ διδοὺς δίκην ἢ --- ὁ δίκην διδούς 81, ἀογ δίκην δούς τηῖϊ 
Η, δομπιίἀϊ νϑγπιαιμοὶ --- δίκην (611 ἴῃ 3 4 υπὰ ἀδῃ πιεἰβίθῃ 
ἄρτιβθη Ηάβοῆν. --- ὁ ἁλούς Ἡ πδοὴ ὙΥΙΠΟΚΟΙ ππδμῃ 8 γον πυπρ.. 
ὁ διαφεύγων 3ϊ 4 Αἱ --- ὁ διαφυγών 81 εἶτ τνορηΐσοη Ἠάβοδν. 
[5 Ῥγἄβθηβ ἀγὔοκί ραββθῃὰ 416 Γογιἀδαθγῃ 8 ΒιγαΠ]οϑβί οὶ  δυ8. 
καὶ σύ γ᾽ ἄν Οοἀά --- καὶ σὺ δ᾽ ἄν ῃ. 
τὰ καλά, ἢ 3 4 Αἱ --- τὰ καλά. τοῦ ἢ 81 πεῖ τνυνεὶ ξεῖν. 
ἐν τῷ ἔμπροσϑεν [χοόνῳ] Ἐἰ. 4170. Ρ ἱπἀοίβοῃ ἡγ0}}16 λόγῳ -" 
δίαιὶ χρόνῳ 56 .Ζ6η. 

Ἐχαίξι,. καίεσθαι δ΄ 4 4] --- κάει .. κάεσθαι (οἀὰ Ἢ ἢ. 
5. Θοἰδίογά τὰ 479 Α. Εγβίογε δοῃγεϊθυνοῖβα ἰδὲ δον νη 082 
Ρηδάοῃ 119 Α, 116 Ε Βεγρθβί}}}1. - 
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οὕτως ᾿Ῥκαίεσϑαι δϊ -- οὕτω κι Η Ὦ δ᾽, Βΐ6 ϑιθ!!αηρ Ἰορί 
πἴ6γ ρτόβζεγθη Νδομβάγιοκ δα} ἀδ8 Αἀν. ἃ]5 ΟΡ ῃ Β οὕτω καὶ τὸ τ. τ. 

ἢ βλάβῃ ἢ ἀμφότερα --- ἢ βλάβῃ ἢ λύπῃ ἢ ἀ. Ἃ --- ἢ λύπῃ 
ἢ βλ. βᾳτηπι! μα Ηάβοιν. Βακκοῖς --- Η 50} ]16821 ἢ λύπῃ. 58 
ἐστίν ῃδ0ὴ τούτων ἴη ΚΙ ΔΠΙΠΊΘΓΗ εἶπ. ΕυΒΒΠΟΡ γΘγΙΆ 6: οὐκοῦν 
8) ἀνίᾳ ὑπερβάλλον αἴσχιστον τούτον ἐστὶν ἢ βλάβῃ ἢ ῇ ἀμφότερα. 
κάλλιστόν ἐστιν; " 586} ΒΕΚΚΟΓ --- κάλλιστόν ἐστιν, ὧν λέγεις 
Οοὰὰ --- κι ἐ. [ὧν λέγεις] Η --- κι ἐ. ὧν λέγω 8ι --- Ηεΐη- 
ἀογῖ νϑγηυ πεῖ ὦ Πώῶλε. 
Δεύτερος δήπου 3 4 πὶ [81 8116η Ηάβοἢν. ---- 2, δὲ δήπου Ὦϑι. 
μήτε δίκην Οοἀά --- μηδὲ δ. Ὁ. 
ἀδικήσῃ Οοάά --- ἀδικήσει (οὰ Η ἢ, ---- Υα]. Βδυμι!οίῃ Μοάϊ 
5. 111. ΑΚρη, σγυπάξαβο οἷο. (ἀρ. 22. 
ὥσπερ παρά Οοὐά --- ὡς παρά ἢ. 
ποιήσῃ Οοἀά ---- ποιήσειε (οὐ Η ὃ. Υρ]. τὰ 480 Α. 
λέγωμεν Ἢ 4 ὃ] --- λέγομεν (οὐ 8ι.᾿ 
ἐπὶ τοὐναντίον (οἀά -“-- [ἐπὶ] τοὐναντίον Ὦ. 
ἀναγκάξειν δέ ϊ 4 αἱ --- ἀναγκάξειν τε (οἀά δὲ πηἷϊ ΒΕΚΚΟΡ 
πὰ Ποϊπάοτί. 
ὅοι ---- σοὶ Ὁ. 
ἘἙάναλίσκῃ ψιηΔοΥ υπὰ Μαάνίρ --- ἀναλίσκηται (οὐ. θὲ98 Με- 
ἀἴαπιὶ δὶ ΟΠη6 Βείβρίε!. 
πότερόν σε φῶμεν νυνὶ σπουδάζοντα ἢ παίζοντα; ὝΝοη ΟΓδοοιῦπὶ 
φημί σε ποιοῦντα ῥγο ποιεῖν. ϑοτῖθε: πότερόν σε ϑὦμεν, αἱ 

, ἅΡ0]. ϑοογ. Ρ. 217 (: τέϑημι γάρ δε ὁμολογοῦντα. (οπίγα ἰπτγᾶ 

Α4824Α 
482 ἢ 
488 ( 
4886 
488 Εὶ 
489 Ε 

484 ἢ 

Ρ. ὅ14 Α 5βογιθβεμάυμ: φῶμεν οὕτως ἔχειν, αἰ ἰάθη Ὁ τγοοία 
δου θέν: φῶμεν ταῦτα ὀρϑῶς λέγεσϑαι τ) οὔ; Μδάνὶρ, Δάν, 
Ρ-. 410. ἢοο) 50 υπ)οάϊηρσί Κϑπῃ αἴ Βοηδϑαρίαηρ πολι δ6] θη. 
Π.ε8 ζείρί 1]. ϑ᾽ 168: εἴπερ γάρ σ᾽ “Ἕκτωρ γε κακὸν καὶ ἀν- 
ἄλκιδα φήσει κτέ. Ὁηἀ ἀδγ Ἶογ5 465 Μεοπαπάδγ: φασὶν κακίστους 
οἷ πονηροὶ τοὺς κακούς, τηδῷ τηᾶη πὰ ἀϊα Αἰ] βϑαηρ νοι εἶναι 
Ζι Η.ΠΠ6 προμιηθη. οἄσγ' ηἰοῆί. Ατο ἀἰ6 ζυνοῖια Εογάθγαησ 56] οἰηϊ 
Ἐπυοργύπάει, ἀἃ τιϑέναν ἰπ ἀἴ686ῦ Βαοάδυϊιηρ πἷομὶ 56] 16} ἄθι 
ΙηΠηἰιἶν νοὶ 5ἰοῃ αἱ, Ζ. Β. ἰβοογ. Ῥᾷπορ. 148: τέϑημι στασιάζειν 
αὐτοὺς καὶ μὴ βούλεσϑαι προϑύμως... διακινδυνεύειν. 
Α(80}). (65. 168: βούλει σε ϑῶ φοβηϑῆναι καὶ χρήσασϑαι 
τῷ σαυτοῦ τρόπῳ. 656 “υνίβοῃδη [ηΠηΐἶν υπὰ Ῥαγιϊοὶρ ρ]6ὶ- 
ἰοπάθ Θοθγάσο δαὶ τυϑέναν Βρτγίομῖ 80} οἰηί ρογηβ26 Γγ ἀϊθ 
Βἰεἴομ Μόρ]Πσ κοῖς "οὶ φάναι. 
ἑταῖρε; ἃ δ 4 ἃ] --- ἑταῖρε, ἀεὶ ἃ Οοαά Η͂ ἢ ϑ8ϑι. 
ὥς γ᾽ ἐμοὶ Ὁ πιΐ Ηϊγβος --- ὥς γέ μοι (οἀά Η͂ ϑι. 
ψέγουσιν" ἐκῳοβοῦντες --- ψέγουσιν, ἐκφοβοῦντες Η ἢ, 
λέγουσιν --- [λέγουσιν] Η Ὁ. 
τὴν τοῦ δικαίου --- [τὴν τ. δικαίου] Ὁ 8. τιΐὶ 50} 16] ΘΓΙΏΔΟΠΟΓ. 
[τιϑέμεϑα] πλάττοντες ---- τυϑέμεϑα πλάττοντες ἢ --- τιϑέμεϑα" 
πλάττοντες δι. 

ἐν τοῖς συμβολαίοις --- [ἐν τοῖς συμβολαίοις ἢ. 
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484 Εὶ τυγχάνῃ ἀοἀ -- τυγχάνει θοά Η ἢ πἷῖ Η,. διθρμδηυϑ. 
4ἀ85ὅ Β ᾧ ἔτι προσήκει διαλέγεσϑαει οὕτω --- [ᾧ . ... οὕτω] Ὁ πιὶ 

Ἠϊνβοληρ. 
485 ( παρὰ νέῳ μὲν --- παρὰ [νέρ] μὲν ῃ. 
485 Ε νεανικὸν Η ιεηἷξ Ηεϊπαοῦῖ -- ἱκανὸν Οοἀά ϑ8ι. 
48 Ε διαπρέπεις. ὟΘγοιΐυ8 υπά Μαιβνῖς (Αἀν. Ρ. 19) νογδησθη δια- 

τρέπεις. ἢ)ὰ5 ὑοϊροίᾶσία ἔχων 5ἰδηπιῖ νοῦ ΒΌΒΏΚΘΙ. 
486 λάκοις ἢ εἰς ΒοηϊϊΖ --- λάβοις (οαά Η ϑ8ι. 
486 Α ὑπὲρ ἄλλου Οοἀά --- ἄλλων ὕπερ Ὦ πες Νάμοϊ (γὰρ. ὅν. τ. 

Ρ.- 829). 
486 Α ἀπάγοι (οἀά --- ἀπαγάγοι οἀ Η ἢ 81 πἰξ ΒΕΚΚαΓ, 
486 ἢ ἄσμενον --- 3{: ἄσμενον. 5. Ουτγιίυς, αἀτυπαξᾶσα εἰς, 5. 614 [΄ 
486 Ε ἄν μοι (οἀά --- ὃν Η δὲ πεἷξ ΒοΟΚΟΓΡ. --- δοθάιΣ Ν. Ο. Ρ. 97: 

“δοο ογαβϑὶβ δριὰ Ρ]δίοποιη ἀυδία"᾽. ὕηθοαίησίὶ ποιμυνοηάϊρ ἰδί 
ἀᾶ5 Βα] αιῖν ννο ἢ] πἰομί. ΕοοΙ] νυῦγἀθ ἀθὺ Αὐυδάγαυοικ ἀσγοῦ εΐα Βεὶ- 
Γἄάραῃϑ ἀ6556] θη 8} (656 ] 0556 }γ1611 ΘΙ ΠΏΘΗ. 

487 Α ἄρα Οοἀὰ --- ἅμα ῃ - 5141}. νϑγιηυϊποὶ μάλιστα. 
487 Ὦ ταῦτα Ουἀὰ --- ταὐτὰ ἢ εἰ Ἠεϊπάοτί. γε]. 4724, 488 Α. 
489 Α τοῦτο. Καλλίκλεις (οὰὰ ---- τοῦτ᾽, ὦ Καλλ. Ὁ εὐἰϊ Ηἰτβοὶρ. 
489 ( φῶσιν, αὐτὰ Οοάἀά ---- φῶσιν ἄττα, Η ἢ οἷ Ηοϊπάοτί. 
ἀ89 ἢ πραότερον. 80 πον 3Γ ποῖ Οαἰβίογάβ δυβαγοκ] σοῦ Αμρᾶθα. 

θαροσοι ορἤθα!ς Ουγιίυ5 5. 2385 Ν. 879 πρᾷος. Ηδπάβοι εἴη 
πὰ Αὐδράθοη βομννδκΚοη ἴῃ ἄθι' δοῃγοίθαησ. γα]. δομηρίάον 

τς 2, Ρ]. 6ἷν. Π 8375 Ο υπά 1 δδ8 Α. 
489 Ε Μμὰ τὸν Ζ. ὕὑοάά “---- Οὐ μὰ τ. Ζ. δῖ πδο} Ἠογμοροποβ (ἈΠοὶ. 

αν. εα. ὄΡΘΩΡΘΙ Πρ. 442). 
490 Α ῥῆμά τι ἢ --- δήματι (οἀ 81 Ἰἷϊ ὙΝΙΠΟΚΟΙπιδπη --- βήματα 

δὲ αὐ ὃ Ηδπάβοξν, ---- ΒΑΔ νϑγυίῃεῖ ῥημάτια. 
ΑΘΟΑ τὸ βελτίω ὄντα κτέ. Μαάνίᾳ (Αἄν. ρ. 410) νεγδηρὶ τὸν βελτίω 

΄ ὄντα --- νν»ἱδ 65 Βομοίηϊ, οὔπθ ζχυνϊησοπάθη αἀταπὰ, )485 ἀδγ 
ΡΓΔΟΙσΟΌγδοἢ δυοἢ ὝΝ οἴῃ Εἰ οἰἰο πίον ἶδί, κεῖξι ζ. Β. ΡΙαί. 
μορε-. ὙΠ 196 Β: διαφέρει δὲ πάμπολυ μαϑὼν μὴ μαϑόντος 
καὶ ὃ γυμνασάμενος τοῦ μὴ γεγυμνασμένου. 

4908 ἀϑρόοι Οοἀά --- ἀϑρόοι δι --- [ἀϑρόοι] Η ἢ. 
490 Ο ἐν δὲ τῷ ὑοάϊ --- ἐν τῶ δέ ὃ{, ννὰβ δομδηζ (Ν, (. Ρ. 168) 

νοι με ἀΐρι. 
490 ἢ Εὶ φρονιμώτερον Οοἀά δι --- φρονιμώτατον Η ἢ εεἷξ Ηρϊμάοτ. 

Υ 6]. 418 6. 
4914Ὰ ὥσπερ Ὦ αἰ ΒαΐιοΡ --- ὡς Οοαά. , 
491 8Β τῆς ψυχῆς . 24 4] - ψυχῆς Οοὐὰ ΩΝ 
491 ἢ ἄρχοντας ἥ ἀρχομένους; --- τί οἴει: ἄ. ἢ ἀρχομένους; Η ἢ -- 

τί ἢ τί ἄρχοντας ἢ ἀρχομένους 81 ἴῃ πᾶπογθηι Αῃ50}} 1188 8η ἀΐθ 
Ηάβοῆγ., ἀθγθῃ [1 6ϑβαγίθη β6ῃ}ν βοηνναηκοη. 9: παῖ πδοῇ ἀδΓ Απ- 
5806 Δοη ϑΟΒΔΠΖ (Ν. α. Ρ 1609) νῸΠ ΘΓΒίΘΓ Ηαπιὶὶ ἰῃ Τοχία: τί 
δὲ αὑτῶν ὦ ἕταῖρε τί ἡ τί ἀρχομένους. Μααινὶρ (Αἂν. ρ. 410) 
βοἤγεῖθι: “τθοϊρίθπα 5[π|ρ|Ποἰϊοῦ οοἀϊοὶ8Β Οχ. βοῦρίαγα: Τί δὲ 
αὑτῶν, ὦ ἕταῖρε; ἢ τί ἀρχομένους ; (80 α'δὶ ΒΕΚΚΟΡ πο} Θαἰ8- 



4918Ε 

491 Ὲ 
491Ε 
492 ( 

4928 

Α95Α 
Α98ᾺΑ 

4954κΑ 
498 ( 
498 Ε 

ΑϑΔκ 

4940 
494 Εὶ 
49ὅ ἢ 
49ὅ ἢ 

496Α 
490 ἢ 

406 Ε 
4914Ὰ 

4017 Β 

4917 ἢ 
498 Β 

498 Β 

ΚΒΕΙΤΙΒΟΗΕΕ ΑΝΗΑΝΟ. 221 

[ογτὰ ἀΐα [,οϑγὶ ἀ68 (Ἰδγ κίδη8 8η). Οὑπὶ (81110165 ἀἰχ]586ῖ, ἰδίῃ) 
6886 τοὺς ἄρχοντας πλέον ἔχειν τῶν ἀρχομένων, ϑοογαῖο5. πος 
18 ἰγΓαπϑίογι δὰ βυἱ ἱπηρογίαπμ, τι φυδογαὶ: Ουἱὰ νόγο, οὐπὶ 5 ἰπιοί 
ρ8:5 Πηρογδηι ὃ (πᾶπ| ΘΟ πο ἑν }8 αὑτῶν ἰρ86 ἄρχοντας 5υβίϊοϊϊ :) 
δυϊ φυϊά, οὐπὶ τορυπίυγ δ᾽ {60 6Ρ αἷς οι γα, ἀΐθ ἀΐθ 56 Ὁ 
Απηϑβίομιί θηἰβοβθηβίοιί, 8. Βεῖῖγ. δ. 148, 208. 
λέγεις, τοὺς --- λέγεις τοὺς Η ἢ 81, 8. 76ἀοοἢ Ὀδυβο ἢ ]6 ἰῃ 
ΕἸ ΘΟ κοίβθῃϑ8 ἦλθ. Βά. 81 8. 492 [. Ναάνίᾳ ρ. 410. 
Πῶς γὰρ οὔ; Ουάά --- Πῶς γάρ; Ἡ. 
οὕτω ὃ 4 ϑι -- οὐ τοῦτο (οὐά Η - τοῦτο (οά ἢ. 
ἄλλα ταῦτ᾽ ἐστί, τὰ --- ἄλλα ταῦτ᾽ ἐστ τὰ Η ---- ἄλλα ταῦτ᾽ 
ἔστι τὰ δ8ι --- ἄλλα, ταῦτα τὰ ῃ. 
Οἱ λίϑοι γὰρ δὴ οὕτω γε καὶ οἵ νεκροὶ εὐδαιμονέστατοί εἶσιν 
ΠΟ ϑοθδης Ν. (. Ρ. 81, εὐδαιμονέστατοί εἶσιν Ὀὶαΐοῃ ἀϊς 
βεβίθῃ Ἠάβοῃν., βίαι δή θὲ ὧν. ἢῖ6 Αυβράθεη: ΟἱὨ λέϑοι γὰρ 
ἂν οὕτω... εὐδαιμονέστατοι εἶεν. 
ἡ δή του 1! --- ἤδη " 4 ἃ] --- ὅπερ ἤδη Οοἀὰ 8ι, 
πειστικόν --- πιστικόν ὃΐ 4 ἃ] 81. Κ,ρ!. τὰ 455 Α. 5. Βοίϊε. 
5, 149 [ἢ 
τῶν δ᾽ ἀμυήτων. Ἠα5 δέ ἰΞι τηἱἱ Ναανίρᾳ (Αἀν. Ρ. 411) σὰ {Πρ6η. 
μετατίϑεσαι 2 (οὐὰ --- μετατίϑεσθαι ἢ 4 ἃ] ἢ πὶ ϑΔΈρρΘ. 
ἀναγκάξοιτο δ᾽ ἀεί Ἡ κυεἰϊ 24 ]1}.Θἢπ5 ἃ. οἶμον Ηάβοιν, --- καὶ 
ἀναγκάξοιτο ἀεί δὲ --- καὶ [611 ἰπ 9" 4 ἃ]. 
ἐπειδὰν πληρώσῃ 3. 4 ἃ] --- [ἐπειδὰν πληρώσῃ Ὁ] --- 814}}- 
βᾶυπι υϑριηθ οὶ πληρωϑῇ. 
πληροῦν Η εἰἱι δίθρμᾶπιι8 - πληροῦντα Οοάαὰ δι. 
τὰ [ἐχόμενα] τούτοις ϑοϊιδη Ν. (. ρ. 91. 
᾿Ἵχαρνεύς 31 4 ἃ] --- ὃ “Ἵχαρνεύς Οοἀά ϑι. 
καὶ ἀλλήλων καὶ τοῦ ἀγαϑοῦ ἕτερον. 5. Βαεϊίγ. 5, 156 ἴ. 209. 
Βομπάι 5. 197 ἰ. 
ἄνϑρωπος Οοἀά --- ἄνϑρωπος δῖ πιϊϊ ΒΕΚΚΕΡ, Εθθηβο υμίθη (. 
Καὶ ἐγώ" μανϑάνω Ἡ 1) πδοὴ 9 4 4]. τγϑϊομ ἀᾶ5 Κοοπ νγϑρ- 
Ἰδββδη --- Μανϑάνω 8ι --- 8.811. νογιια!μοῖ: ἡδὺ λέγω. ΣΩ. 
Μανϑάνω. 
Ἐξφης Οοἀά --- φῇς ἢ παἷϊ Βαϊΐεγ. 85. Ζὰ 466 Ε, " 
ΚΑ... “Ὅτι ἔχων ληρεῖς; Καοκ τἱξ ἄδη Ηάβοῦγ., ἀΐθ ᾿πάββββθη 
ἀ1656 ογία ᾽ηἱΐ ἀθὴ νογπουσοῃῃοηάθῃ πηά [οἰφεπάοη ΖΒΔΙΠΠΊΘΗ 
ἄθῃ) 3. ζυ ῃοί]θη. --- Η ἃ. ἢ νεγβθίζθῃ [6 }ηίοῦ οὐκ οἶδα ὅτι 
λέγεις (ηῖ6ι Β). δ1᾽ θ6 881 ἀἴ6. παηάβογ. [οβαγὶ πηνογᾶπάογι θεῖ. 
λέγεις. Οοαά --- λέγεις" ὅτι ἔχων ληρεῖς. Ἡ ἢ. 5. Ζζὰ ἀδν νοτῦ- 
ΠοΡρΘἢομάθῃ δ.16]16. 
οὔ. πῶς "ὴ) --- οὔ, ὡς ἑτέρων ὄντων" πῶς Οοαὰ Η ϑι, 
ἔμοιγε μᾶλλον Οοάά --- ἔμοιγε [μᾶλλον] Η. Μαάνϊᾳ, νογῃθϊπεὶ 
ἐνάμιλλον. 
Ἐμόνον Οοάά ---- μόνοι ἢ τ ΗΙΓΒομΐρ. 5. 16ἄοοι 4865 ἢ, 501, 
ΑΡΟ0]. 8574. ὦ. ἃ. 81. [πα θηθ ΒΔ] ἰδὲ δειλοί χὰ Βαίομθῃ, 
νυ δηγοηα μόνοι ἀθη Τοπ δ 5[εἰϊ ζὄῦφα. 
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ἄρα Ἡ ται Ηοϊμάον πδοῖὶ ΕἸοἰηυ8. ---- εἰ ἄρα (οἀά ἢ δι. 
ποιοῦσαι 1 4 ἃἹ] --- ποιοῦσιν (οάά ἢ. δ. Βεϊίγ. 5, 160. 
ἡμῖν εἰσιν " 4 αἱ --- εἰσὶν ἡμῖν ἀοαἀ Η ἢ ΟΝ 
Ἐρύὕτως φημί 3ϊ --- Οὕτω φ. Ουάά ἢ ἢ δι. 
μηδὲ Η ὃ (ΞΪ[ 4 ἃ] μὴ δὲ) --- μηδὲν Οοαά δι. 
Τί δέ: ὁ... Μέλης ἦ Η ἢ --- Τί δὲ ὁ... Μέλης; ἦ 8ι. 
βλέπων (οϑὰ -- [βλέπων] Ὁ πἰῖ Οοἀά., ᾿ 
Τί δὲ δὴ ἡ. ... ἐσπούδακε; πότερόν ἐστιν αὐτῆς. . σπουδή; 
δὲ --- Τί δὲ δή; ἡ. . ἐσπούδακε, πότερόν ἐστιν [αὐτῆς .- 
σπουδή] Η ἢ. 5. Βεῖίτ. 5. 162 (. 

ἀηδὲς Οοἀὰ -Φ.- ἀληϑὲς ἢ. Βοσῇ 5. Κοοκ 94ἢγν. 1861, 6. 8. 
4258 υπά Βεῖϊν. 5. 164 [δ᾽ 

αὑτῶν ἢ τοἷἱϊ ἀδθγ Ζύγιομον. Αὐβῳ. --- αὐτῶν Οοάά. Εαγ ΘΡΒίαΓΘ 
ΒόττΩ βρυο δὶ ἀ16 δι! ]υμρ. γρΊ. ΤΕΥ, Π 18, 1 τοὺς ἀγροὺς 
αὐτοῦ, ννῖα (Ἰάββθη τἱοιιὶρ βῖαι: αὐτοῦ ϑο γοῖθί. 

τοῦτο δὲ τέχνη τις εἶναι. Μαάνὶᾳ (Αἀν. ρ. 411): “Μ416 δἀάϊϊιπι 
οϑὲ εἶναι δὰ 5ἰγισίαγδπι οχρίθηάδπι, Αὐάϊίυ ἐστίν.᾽ Ὀΐ6865 νν}}} 
γογΘἤγοη (Ρ]. διυάΐθη δ. 18 1.) ραβοίχι, Η]ΓβΟἶρ δᾶ} ἀΐο ογῖα 
[ἂν οἷπ αἸοββθῃθ. Ζὰ ἄδθῃ [ο]ρομάοπ Ῥήογίθη: τοιοῦτον ἄνδρα 
τούτων τινὰ γεγονέναι ἔχεις εἰπεῖν; Ὀοιηογκὶ ϑδοῆδης Ν, 6. 
Ρ. 1604, ἀΔ55 ἀδση Ηδη 8. ἢ {16 Π. νυ] οἢ 6. η80}} ΒΕΚΚΟΡ ((ΟἸπ). ΘΓ. 
2ζὰ 124, 8) ἔχεις εἰπεῖν δυβίαβθθη, ὑηΐοῦ ἀδηθ 4] 58:6} δαβηάοί, 
0} ἀδγ ΟἸδγκίδπαβ θοἰζυίάροη ἰβῖ, ννὰβ 15 Οδἰβίογἀβ Αησαθθ 
πἰοιί ὀγβθῆθη νυγάθ. Εἶπθ ψογθεββογαηρ, ἀἴ6 5'οἢ Ὠ 6 ἢΓ δια ρΗ ΘΕ: 
415 ἀΐθ βου! οίογια [οβᾶγί, ἰδ Σὰ Ζοῖς ποοῖ πΐοῃί σοίυπάρῃ. 

αὑτῶν Ϊ 4 κα] ---- αὑτοῦ Οοἀά Η ἢ 8δι. 
πρόσϑε ϊ 4 --- πρόσϑεν ἀοἀά δ8ι. Υρ]. δομποίάον χὰ Ρ]. Οἷν. 
1 8568 ἢ ρΡ. 1258 "[. 
ἐμοὶ γὰρ δ --- ἔμοιγε Οοάὰ 8ι. 
τάξεσι καὶ δ΄ Ζ ἃ] ---- τάξεσί τε καὶ (οὐδὰ 88 
πρὸς ταῦτα βλέπων .δϊ 4 εἰ --- πρὸς ταῦτα αὖ βλέπων Οοάὰ 8ι. 
αὐτοῦ ὑοὐά - αὐτῷ ". 
κατά γε τὸν δίκαιον λόγον καὶ ἔλαττον ; ΝοΓηΘἤγθη ΜΝ}}]} βλάπτον 
βίαι! ἔλαττον βοβοίζι ννίββϑθη. δ. ΒΕΓ. 5. 210. 
ἘΟὺκ οὖν τὰς 3. 4 ἃ] --- Οὐκοῦν καὶ τὰς Οοἀὰ Η ἢ 8ϑι. 
κολαζόμενος Οοαά --- [κολαζόμενος Ὁ πιΐΐ ΠΣ ΤᾺ 
καταλείπωμεν " 4 ἃ] -- καταλίπωμεν ἀοἀά Η Ὁ 8ι. 
γένωμαι; Κναὶζ --- γένωμαι. Η ἢ δι. 
εἶναι οὕτως. εἰ -- εἶναι. οὕτως εἰ 8ι. 
ἄν τι --- ἂν τὶ Η ". 
ἐξελέγχῃς ὃΓ 4 αἱ --- ἐξελέγξῃς (ομὰ 81. 
ὦ ἀγαϑέ 3 --- ὦ ᾽γαϑέ Ἡ ὃ 8ι. 
κάλλιστα Οοἀ --- [καλλιστα] Ὦ τηἱξ (οτγᾶθα υπὰ ΗΪΓΒΟΠΐρ. δ. 
Βοῖϊῖν. 5. 1178 Ι΄. 
οἵ ἄϑλιοι ἄϑλιοι Ἡ πα Βαϊίει ---- ἄϑλιοι οἵ ἄϑλιοει 81 ακἱϊ 
Ηοϊπιοῦ. ἴη ἄδη Ἠάβο!γ. ῷᾺ6 ἢ] ἀ85 οἰπα ἄϑλιοι. 
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508 Ε ἐκεῖ --- ἄνω ἐκεῖ ἀοὐά Η 31. ἨΗἰγβο  νν}}} θεά ῬΥογίθ δι9- 
βεβομίθάεη Πα 6ῃ. 

508 Ε πρόσϑε 3 4 --- πρόσϑεν (οὐά --- ἔμπροσϑεν Οοὐὰ δι. 
809 Β αὑτῷ Ὁ Ν --- ξαυτῷ (σά ϑ8ι. 
δ09 αὶ οὕτως, ὡς --- οὕτως" ὡς 5ιῖ. 
ὅ10.Α Ἐἕνα διαπεράνῃς 6οαι --- ἔνα χαὶ δ. Ὁ πἰῖ εἶπον Πάβοῦγ, θοοὴ 

8. 'δι δαποῖ. ογίϊ. 
5104 ἀδικήσωμεν Οοὰὐά ---- ἀδικήσομεν 11 ὃ εκἱΐ Ποϊπάοτί. 5. ΒεΙιγ, 

δ. 176. 
510 ἢ ἀδικοῖ. ἡ αὐτή Οοἠά --- ἀδικοίη, αὕτη δῖ εἰὶ ΒΟΚμογ ΠΔ0ἢ ἀδ6Γ 

Ζυνγο θη Βάβ]οῦ Αὐδρ. (1586). 
511Α καὶ δύναμιν Οοαὰ --- [καὶ δύναμιν] Ὁ. 58. Βεῖϊν. 5. 177. 
δ11 ἢ διαπραττομένη { 4 ἃ] υεὐἱϊ Βεοἰξιἰπηπηὰπς νοη Βαϊ πῃ αι. Αϑί 

--- διαπραξαμένη ὅ ἀοἀά ἢ ἢ) δι. 
ὅ12Α δὲ 9. 2 ἃ] -“--- δὴ (οἀά ἢ. : 
ὅ12.Α ὀνήσει ἢ --- ὀνήσειεν (οάὰά Η 8ι -- ὀνήσειεν ἄν Ἠεϊπάονί, 

᾿ Μαάνὶρ: “80γ. ὀνήσει. Νὰ δάάϊΐο αυϊάθῃη ἄν ροίθῃι[4}}5 τπηοάπ8 
ἢἷο Ιοου Πιᾶθοῖ.᾽ 

δὅ12 ἢ μή ἔστιν -- μὴ ἔστιν Η ἢ 8ι. 
512 ἢ τοῦτ᾽ ἐστὶν -- τοῦτ᾽ ἔστιν 8ι. 
ὅ12 Ὁ ἦ τοῦ -- ἦ οὐογ ἢ τὸ Γ 4 4]. ΟΣ ἡ ἢ τὸ κτέ. 
512 ἢ μὴ γὰρ τοῦτο μέν, τὸ ξῇν ὁποσονδὴ χρόνον (οάα --- ὁπόσον 

δὲ Ἃ 4 -- ἡδὺ γὰρ τοῦτο μὲν τὸ ζῆν" ὁπόσον δὲ χρ. 1 --- 
μὴ γὰρ αὐτὸ μὲν τὸ δῆν" ὁπόσον δὲ χρ..Ὁ --- μὴ γὰρ τοῦτο 
μέν, τὸ ξῆν" ὁπόσον δὲ χρόνον δῖ. ΒΜδανῖίρ: “ δοῦθαεπάσμ νἱ- 
ἀδίυγ: εἴη γὰρ τοῦτο μὲν τὸ ζῆν: 511 β8πη6 τὸ σώξεσϑαι ροϑὶ- 
ἴθ ἰῃ τῷ ξῆν". ΜΐΡ 5ομδίηϊ θη Γ ἄἅϊ[6Γ6 ΡΒ 5Β ΘΓ βν γβ ἢ 
ἄθη γογζὺς Ζι γνογάΐθπθη. 5. Βείίγ. 5, 179 {. 

ὅ12 Ε μέλλοι ὃ 4 ἃΪ --- μέλλει σο4α ϑι. 
ὅ18.Α δεῖ σε --- δεῖ σὲ Η ἢ 8ι. 
ὅ18.4Α τῷ ᾿4ϑηναίων Οοάὰ --- τῶν ᾿4ϑηναίων 3[ 4 κ4ἱ --- τῷ τῶν 

᾿Δ. ἢ πὶ Βεἰβεϊπιπλθπρ ΒΔ] 1θδπ15. 
ὅ18 Ὁ ϑεραπεύειν καὶ -- ϑεραπεύειν, “καὶ Βιῖ, 
δ18 Ὁ μέν, πρὸς... δέ, πρὸς - μὲν πρὸς... δὲ πρὸς Η ἢ 8ι. 
5818 Ε Ἔστω εἰ βούλει σοι --- Ἔστω. εἰ βούλει; σοὶ Η ἢ ϑι. 
ὅ51858Ε εὑρίσκομεν. δῸ Πίαῦ ὦ. ὅ158Β ΠᾺ ἢ ἀβο ἢ ἴ6}. Υ}. τὰ 5814 ἢ. 
δΊ14κΑ μελλόντων ἢ --- μελλόντων, ἢ ἢ ἢ. 
ὅϊ14Α ϑῶμεν οὕτως ἔχειν. 8. ΚΡ. Απῇ. Ζὰ 481 (. 
ὅ14Α πράξαντες 3ϊ[ 4 Δ] ---- πράξοντες (οἀὰ ΠῚ ἢ “-- Μαάνῖς 5ομ]ᾶρι 

τάξαντες γῸΓ. 
ὅ14 ἃ διὰ ἡμῶν ΕΒ Ὁ κπιἰξ Υὅπιε] --- ἰδία ἡμῶν Οοἀά 8ι --- Μαάνίρ: 

Νοααθ ἰδέᾳ ᾿ἐδάεγθ Ἰοθ0 ἀεβεῖ, ἀρ ἰ88ὶπι6 Ροβίϊαπι. πειὸ ῥτδο- 
Ροβίτ0η6 ΟΆΓΟΓΘ ΡΟΞ5}}Π}}8 :; ̓ ϊδπο βογραπάππι: ἰδίᾳ δι᾿ ἡμῶν᾽. 
Καὺυπὶ τἱομι. δὲν ἀδρεηϑαῖζ ζυίβοθοι δημοσία ᾿υπὰ ἰδίᾳ ἰσὶ 
Β0Π0η Ἀθρεπηδομί. 

ὅ14 (ἃ δὲ ἢ δὲ τηἱξ ΒΕΚΚΟΡ υπὰ ἀδγ 2. Βαβίεγ Αὐ8ρ. -- δὴ ἀοἀά Η. 
ὅ14 ἢ ηὑρίσκομεν 3 4 --- εὑρίσκομεν (οἀὰ Η ἢ. 85. Κε. 28, 4, 1. 
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εἰς τοσοῦτον ἀνοίας ἐλϑεῖν ἀνθρώπους, ὥστε --- [εἰς. .. 
ὥστε] ἢ. ᾿ 
ἢ Οοἀά --- ἦ 81 πδο Ηοϊπάογί. (ΒΕΚΙΟΡ βοιγείθδι πὶ ΒΟ ]οῖοσ- 
ἸΏΔΟΠΟΡ εἰ, ἂῃ ἀᾶ5 δ 0}- Ηοἰπάογί ἀδομίθ.) 
οἵ πολῖται (οἀά -“--- [οἢ] πολῖται δῖ ταὶς Ηἰγβοὶρ. Βοσῖ βιθδὶ 
ἀογ ΑὙ καὶ τἰοεἶς θεὲ ἀθΓ Αρροβ. σι 808). 8. Κγ. 50, 8, 8. 
Ἐποίει 4 ἃ] --- Ναί 3. νοῦ βρᾶϊογοι Ηδπά υ. ἃ. Οοάά δῖ, 
λακτίζοντας ἑαυτὸν 3ΐ 4 «ἱ] --- λακτίξζοντας ἀοἀά Ὦ ϑ8ι εκ Αεὶ 
υηά ΗΙΡΒΟἢΐρ. 
αὑτόν ὃϊ 4 ἃ] --- αὐτόν 81 τὶ 2 Οοάά. 
προσεζημίωσαν ---- πρὸς ἐξημίωσαν Ἡ ἢ. Ὠοοῖ ννὰγ ἀδν θϑιγα- 
Κἰϑη08 Καοΐπα διίγαίβ. 
πολλοῦ γε δεῖ. . . ἐργάσηται. Μαάνὶς (Αἀν. Ρ. 419): “7υγε 
8.41} ιπλϊ}8 ΤηΓαΪῸΓ ΓΑΓΔΙΏ ΒἰΓποί ΓΔ). 48) 6060 ἀΥγδθοᾶπι 6556 
"650. Νδη πολλοῦ γε δεῖ ποίαπι 651 ΡῈ" 88 δυροπάϊ οδυ88 δάάϊ - 
ἰΐϊδχυθ εοἰΐδπι μή τις. ἐργάσηται ρΡ6᾽ 36 αἷεὶ προθβ86 αϑῖ, δ0}]Ὸ 
ῬΓΟΓΘῸΒ ΘΧΘΡ]0θ. δ. Β.: ὦ Σώκρατες. οὐ μή ποτέ τις. .. 
ἐργάσηται. 
ἐγὼ οὖν 81 4 αἱ --- ἐγὼ γοῦν Οοάἀά ϑι. 

σκυτοδεψόν. δ 4 δεοροπιυΐγεη σκυτόδεψον. Βοοῖ 5. Βαϊ). 
Σ 121, 9ἀ (121, 10} κηἷξ Α. 14 (δῦ δυϑί. ϑργ.). ἀυγίίυ 
δοῆυϊστ. 5 859, 5.Α. 2. 

ταὐτὰ οὖν ταῦτα ὅτε ἔστι καὶ περὶ τὴν ψυχήν, τοτὲ μέν μοι 
δοκεῖς μανϑάνειν ὅτι λέγω κτξ, Μαανὶς (Αἀν. ρῥ. 412) Βε- 
πογκιὶ: “Ῥομπάοι τότε (510), ἀθυπάδίὶ ὅτε λέγω. Ἀδοίαμη 681: τότε 

. ὅτε λέγω. )ὲ5 ογβίεσε Βαεάθηκθη [ἋἅἩ111 τῷ ἀυγοι, ἀΐθ᾽ 
δομγείδυηρ τοτὲ μὲν...) ἄθπι ἀᾶπῃ ἥκεις δὲ ὀλίγον ὕστερον 
λέγων φδμἰϑργίομί; ἀᾶπη ἰδὲ Διο ἢ} ἀΐ6 νγδίϊογε Αθμάθγυηρ υπηδιίμς, 
νυνὶ βοῆοη Πεοϊπάονγί ὈοποΓΚί. 
γὰρ ἀοἀά --- ἄρα ἢ. 

περὶ κείνων 3ϊ 4 ἃ] --- περὶ ἐκείνων (οαὰ Η ἢ δι --- ϑοδηοίάοῦ 
(ν, 11 8570 Α) ν}]} 'χκεῖνος ἃ. 5. νν. φροξοῦγίθθθη ννΐίββθη ἡδοὴ 

ΟΥὺοΔ]θα, ἀΐα ἀδῦ Κναβὶβ [Δ ἷρ βἰηά. Υᾳὶ. Βθηβθὶοῦ Ζὰ ᾿ἰβοκγαῖθβ 
Ργδοῖ, ρ. ΥἹ. Νὺ. ὅ υπᾶὰ Γόθοοκ ζὰ Αἱ, 24, ' 
τὴν ϑεραπείαν 3ϊ 4 ἃ] --- ϑεραπείαν Οοἀά ἢ. 

Εἴ σοι Μυσόν γε ἥδιον καλεῖν κτέ. Ζι ἀΐθ56ῦ 5 ννίογί ζοη 
δί6116 Βοιηοσκί Ἠοϊμάργί: “Μοῦ το πἀοϑἰϑϑ νου β Ὡ }] πη, 
ΟΡίποῦ, διθηάδί!οηθ βᾶπανΐί ΟΟΓΜΔΓ8, ΟΟΥΓΪ96η8. Εἰ μή σοι 
Μυσῶν γίγνεσθαι ἥδιον λείαν. ὕπυβ ἰδηθη πῃ δα ἰ6αἰ] 086 
γΟΥΒΟΤ) οτάο ΠῸῚ 8418 ρμἰδοοῖ, Ργορίυδαιθ οἰϊαπι υἱάθιγ δὰ 
νοῦ ἰαἰθη) δορθβϑίϑ86 [ὩΔ0.8 1||6 Οδϑδυ πηι 8, Οὐ οὃχ μοί} }8 

Βδης σογγθοι[οποϑιῃ ῥγοία!! Ἀουϊπῖυ8: Εἰ μή σοι 'Μυσῶν γε ἥδιον 
εἶναι λείαν. Λεία ἰπίοῦ Ρ]αϊοηΐοᾶβ νοδθ8 ἰδιιάδίιν ἃ ΤΊΠ860 
Ιοχ. Ρ. 174, υδὲ πᾶπὸ νοοϑθίῃ ἴῃ Ρ]δίομπ γβρϑιϊβββθ 86 παραὶ 
Ἀυμηκοηΐυ8. Βυΐο ἰσιίαν βοάθῃ βυυᾶπὶ ἱπνθηΐδη) ρυϊδηυ8᾽. 6Γ 
δ ἀδν Υοσίο τηὔϑ5ι6 Δουνομο πὰ γῸὴ ἀ6Γ ἘΓΚΙγυηρ ἀ65 ϑυϊάδ5 
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580 βοίαθδι νγογάθη: τϑπη ἀπ πἰομϊ ἀδῖ 80] Ομ οβίθα ΜΘηβΟΒΘῺ 
ΖῸΓ Βουΐα ννογάθῃ νν 1115. 
οὕτως ἴϊ. γε]. τὰ 460} -«--- οὕτω Οο.4 Η ἢ ϑι. 
δοκεῖς: 3Χ 81] δοκεῖ. ϑοιδη (Ν. ἃ, ρΡ. 168) διωρῆθρηι!: δοκεῖ 
Σωκράτης. 
ὑπὸ νον φαύλου ὑοὰὰ --- [ὑπτὸ. . , φαύλου] ἢ. 
ὧν Ἠεϊάοεῖ --- ὃ δοἀά. ᾿ 
συ νῦν παραινεῖς Ἃ 4 ἃ -- σὺ παραινεῖς Ηἢ δι, : 
πολλὰ ὑμᾶς καὶ κακὰ ὅδε εἴργασται ἀνὴρ καὶ αὐτοὺς καὶ 
τοὺς νεωτάτους ὑμῶν διαφϑείρει τέμνων τε καὶ κάων (30 ον 
90) καὶ ἰσχναίνων καὶ πνίγων ἀπορεὶν ποιεῖ πικρότατα πόματα 
διδοὺς καὶ πεινῆν καὶ διψὴν ἀναγκάζων. Μαάνὶᾳ β8)μγοῖθι 
ἁνὴρ υπὰ Βομιογκί: ϑογρθα ἀπορεῖν ποιεῖ οπιπίπο 80 ἐδ οἵ τη8- 
αἀἸοίπδα οομῃράγαίίΐοης 4]16ηὰ [0116 )Δἃ ϑυηϊ, ἰγΓαη8] δα 6Χχ [ΠΙ͂ΘΓΙΟΓΘ 
Ιοοο (Β), υδὲ ργοργίε ἀθ δοογδί8 ἀϊουπίαν, ἰϊὰ αἱ ἰδ: διαφϑεέρει 
τέμνων, πνίγων 'εοἰ. τεβροπάραξ διαφϑείρεε ἀπορεῖν ποιῶν. 
ὈΊ686 Απῃβίοιιὶ ἰδὲ 56} διιβργθοῃθηᾶ: ἀοθοῖ ΘΡ ΘθΘη 5'οἢ ζαρσθὴ αἷθ 
Αυβϑομοίάυπο ἀθγ [γὰρ] ΟΠ] 6 Ὑγογῖθ 806]. δον ]ομ 88 Βεάξφηκοη. 
Ὀΐ6 5 ον άθ Αὐδίάγαηρσ πικρότατα... ἀναγκάζων, ἀΐδ ἴῃ 
ἀσῃ νου] σοι θη) ΖΒ ΠΙΠ ἘΠ ΠΔη66 βεβοηάογα νυ κβᾶπὶ ἰδῖ, 50 }}16 521 
5.0} οἰδη αν δῃ ἰσχναίνων καὶ πνίγων 8ῃ., ννγοῖο Πα βίοι ἀδὌΓγοΣἢ 
γοη τέμνων τε καὶ κάων ἰγθβῆθῃ αηὰ ΜΝ ππρᾶϑϑοπὰ ἀυγοὶ 
ἄθῃ βοιμννδοιθγθη Δυβάτυοκ ἀπορεῖν ποιεῖ γνοη ᾿ἄδθ 5ἰἄγκδγθη 
διαφϑεέρεε υπίογβοίοάθη ννογάθη. Ηδίι6 β8ἰοἢ ἀΐθ Ἀρ46 δι ἀὰβ 
Νοιμννομάϊρβία Βδβοιγάμκθη Ὑγ0}]6η, 50 Βᾶϊ((6 κακὰ εἴργασται 
ΔΒ δοίη: ἀΐαβογ ΒορΥΠ᾽ Σοῦ] σι βἴοῃ ἰὰ διαφϑείρει υπὰ ἀπορεῖν 
ποιεῖ ταϊϊ βδίποὺ Αυϑίῃγυη 9. ννϑῖοῃα βοθοη ἷξ τοὺς νεωτάτους 

, ὑμῶν 510 Ώ{Π| 0} οἰμα ΒοΖυβπαθπια δυΐ ἀΐθ ΑἸκΙαρα ἀθ8 5. δπηίβὰ!ι, 
ἀϊα δύο ἰῃ ἀπορεῖν ποιεῖ πογνογίγιιε, ΟὔννΟ ἢ] ποις ἴῃ βίγθηρ 
ΒΥΠ ΠΟ ΓΊΒΟ ΟΡ Ῥεἶβ6, ἀΐα δυοῇ ἰῃ ἀθιη ῤγίσομ ΤΠ611 ἀδῦ Αὐβ- 
Γἀμγαηρ πἰομς Βθοθομίοὶ τυὶγὰ ; ἀπορεῖν ποιεῖ ἰδ ἀθο ἢ οἷμν ΘῈ 
ἰγοϊδη ον Αὐδάγυοκ Σὺ ΒαΖοιμηυηρ ἀοΓ ΤΥγκυηρ, ἀΐα ἀὰ5 Εἰη- 
ΠΟΙ 6 η 50} ] ΘΟ ΒΟ ΒΘ ΚΘ ἀ6Γ Αγζποίθη υπἀ (8 Εδδίθηῃ ἤΘΓΥΟΓ- 
Ὀγίηρί. 
πόματα (οαὰ --- πώματα δι ποῖ! ῬΟΓΒΟῚ τηΐΐ ΒΕΚΚΟΓ ἃ. ΠΟΡΘΟΙ,. 
Παάρεβθα Ουν ὰ ατυπάζ. 5. 2562 Ν, 3571 ἃ. 2, Αὐυῇή, 
ὁπόσον οἴει ἂν ἀναβοῆσαι. Μαάνὶᾳ νορδισὶ πόσον. 
Ἴσως" οἴεσθαί γε χρή. ὉὈϊ6 Ἰοϊζίογοη Ῥοτγία 5ἰπά αὐ 8] 6ηὰ ἰη 
ἴθι Μυπάθ ἐ65 Κ4|ΠΚ|65 υπὰ ννυὔγάθηῃ δὰ β8οηδὶ θ᾽] ἤθη (6- 
μγαύσοῃβ (8. ἀἃ. Βοιῃ ἃ, ἃ. Τ.Ῥ}Ρ πιοῦν Θηἰβργθοῆθη.,, ὑνΘηη 5816 ἀδὺ 
νοΓΠοροπμοπάθη Ἀθάθ 465 δοβγαίοδ, 8180 πο! οὐ μέγα; βθεῖρθ- 
[στ νυὔγαο!. 
νεωτέρους (οἀά --- τοὺς νεωτέρους Ὦ τηἱϊ ΗΙΓΒΟΙρ. 
οὕτως Γ ἃἱ πηϊὶ Βεϊβιπλυπς (4 θυ) --- οὕτω Η ἢ δῖ, 8. 
ΒΟΏΔηΖ Ν, Ο, Κὶ 2. 
αὕτη Οοὰά --- τοιαύτη Ὁ πιΐξ Βεἰξ[ἱπσπς Κοοκθ. Εββι)80 
Μαάνὶᾳ. 
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ΚΕΙΤΙΒΟΒΕΈΗ, ΑΝΗΑΝα. 

ἔστιν ἐν ϑεοῖς Οοάά -“---- ἔστεν [ἐν ϑεοῖς] Ὁ. 
εἰς Οοἀά --- ἐς Οοἀ δῖ. Υα!. 626 (Ὁ. 
ἐπιμεληταὶ ἐξ (οἀὰ --- ἐπιμεληταὶ οἵ ἐκ Η Ὁ ποϊ ποϊηδονῖ ᾿ 
πο} Ρ] υἱάγοῖ. 8. Βεῖίγ. 5. 191. 
παχύ, παχὺς Ὦ --- παχύς, παχὺς Ουάά Η δι. οοἢ νο]]Ζίθῃιὶ 
βίο ἀθῦ ὙνΘοἢ561] ἀ68 ϑῳβ)οοία Ἰοοίοῦ. ηδοὶ ἄθπ) Κοοη Βοὶ 

. ἐπετήδευε. 
ξκάστη. .. εἰς τὴν ψυχήν Ἢ 4 δ] - ἑκάστῃ. «ὦ [εἰς τὴν 
ψυχήν] ". κοι 
διὰ τοιαῦτα δ 4 4] --- διὰ τὰ τοιαῦτα Οοάά δῖ, 
τοὺς πολλοὺς εἶναι τοὺς τούτων 9[ 4 --- τοὺς πολλοὺς εἶναι 
τούτων (οἀ Αυρυκίδηυβ Η ἢ. 16 ΡΟ θοο!δυθίσίο Π6ϑαγῖ, νν 6] 0} 6 
ΔΘ 5141 δὰπιὶ δυροποιπηπιθη ᾿αῖ, δα βρνίο! ἀ θη) ΜΝ 
σ8η2 ὙγΟΪ]: αἰ 6) ηΐσοη νοὴ ἀθη Βοΐβρία! 6η, Ὑγ 6 808 6 Ζ48}}} 
ἀογ Ηδυγβοῆοῦ.,.  βἰδιῃπηθη, ὉΠ 86η ἀΐα ΜθἢγΖα}}. Μαϊνὶ ας, πιπίμὶ 

8Δὴ ἀδγ γογθίπάυηρσ τοὺς πολλοὺς τῶν παραδειγμάτων .. γε- 
γονότας, ΜΟΙῺΩΡ ΕΓΥ τὰ πολλὰ γεγονότα νογϊδηρσίο, Αηϑί052; ΨΨῸἢ] 
τη! Ὀμγθοιῖ; ἀθπη ἀδ9 ΓΘ θοΡροννίος ἀ6Γ Γρα]θη Οοηρτυθηζ ὥδθογ 
ἀϊ6 [ονπλα]ς Κοπηπιὶ ἀοοῖι Υἱθ] 80} νοῦ, Ζ. Β. ϑόριι. Θβά. Ο. 1698 
διδύμα τέκνων ἀρίστα, ννῖα πᾶοῖ ΘΙ ΟΠΟΓΟΓ γ ΓΟ ΒΒΟΓΌΙ σ᾽ 665 μγίθθθα 
υυϊγὰ, ΥΩ]. Οοἀ. Ἀ. 1167: τῶν “Δαΐου τοίνυν τις ἦν γεννη- 
μάτων. Νάιοκ οτϊημοῦὶ ἃη φίλε τέκνον ὑπὰ δι) Οάγ88. 6, 157 
τοιόνδε ϑάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν. Απ ΒεοΙϑρίο]6} ἴῃ ἀ6Γ Ργοβὰ 
[6] 65. δυοὴ πἴοηῃί. δάγυπὶ νυνὶ γα σνοῃὶ πἰθιηδηά Μαάνίρᾳ θεῖ τ᾿ 
ΒΕΪπηΠΊῈῃ, ὙΥΘΏΠ ΘΓ βᾶρὶ: “Βογιθθμάσπι: τοὺς πολλοὺς εἶναι τύ - 
πους τῶν παραδειγμάτων ἐκ τυράννων . .. γεγονότας. 
ταὐτὰ δὲ «ταῦτα 3ϊ --- ταὐτὰ ταῦτα Οοαά Η͂ ῃ δι. ϑδοθάαηζ (Ν. 
Ο. Ρ. 164) Ρεπιεγκί: 6]. οχμῆθοὶ νοῦρὰ πος πιοάο: ταὐτὰ δὲ 
ταῦτα καὶ ὃ ΔΑἰακός" ἕκάτερος τούτων ῥάβδον ἔχων δικάζει, 

526 ἢ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων Οοἀά -“--- τῶν πολλῶν Ὁ, 
δ21 ὁ λόγος ---- ὃ σὸς λόγος “΄ 4 ἃ] Η ἢ 8ι. 
621 Ε βίου, τὴν 31 8] ---- βίου, καὶ τὴν 4 αἱ Ἡ ἢ ϑ8ι. 




